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يقول تعالى : 

“ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيُقصُّ َعلَى َبِني إِْسَراِئيَل 
أَْكَثَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتلُِفوَن “

( النمل – 76 ).

يقول تعالى : 

“ َوَقَضْيَنا إِلَى َبِني إِْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب 
ا  َتْيِن َولََتْعُلنَّ ُعُلّوً لَُتْفِسُدنَّ ِفي اأْلَْرِض َمرَّ

َكِبيًرا “

(  الإسراء - 4  ).

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ُثوا َعْن َبِني  “ َبلُِّغوا َعنِّي َولَْو آَيًة ، َوَحدِّ
إِْسَراِئيَل َوَل َحَرَج “ 

( حديث صحيح ).
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الصفة الثام�ة وا�أربعون : يؤذون الرسل وا�أن��اء ............... 173

الصفة التاسعة وا�أربعون : ينفقون ا�أموال الطائلة للصد عن س��ل 
الله ....................................................................... 174
ل حدثته نفسه بق�له (  الصفة الخمسون : ما �ال يهودي بمسلم اإ
الغدر وسفك الدماء ال�ريئة ) ....................................... 174
الصفة ال�ادية والخمسون : ال�شدد والتعنت والتعق�د......... 175
والعرافة  والسحر  �لتنجيم  يؤم�ون   : والخمسون  الثانية  الصفة 
175 ....................................................... وي�افون الموت 
الصفة الثالثة والخمسون : الشفاعة في ال�دود وعدم تطبيقها على 
علية القوم................................................................ 176

 ) إسرائيل  بني   ( اليهود  عقوبات   : الرابع  الفصل 
177 ......................... في الدنيا واآلخرة

177 .................. الباب ا�أول : عقو�ت اليهود في الحياة الدنيا 

العقوبة ا�أولى : الهزيمة في �أول الزمان ................................ 177
العقوبة الثانية : ا�أ�ذ �لصاعقة ( زمن س�يد� موسى )............ 177
العقوبة الثالثة : اللعن في الدنيا ......................................... 177
خوان القردة والخناز�ر ) لي قردة وخ�از�ر ( اإ العقوبة الرابعة : المسخ اإ
178 ..................................................................................
لي يوم الق�امة (  العقوبة ال�امسة : �سليط ا�أعداء عليهم في الدنيا اإ
181 ............................. اس�تمرار الس���ي والتق�يل والنفي والجزية )
لى يوم الق�امة ( اليهود  العقوبة السادسة : �ألق�نا ب��هم العداوة والبغضاء اإ
�كرهون ويعادون بعضهم البعض )........................................ 183
العقوبة السابعة : الذل والهوان وسخط الله ” �أمة الذل والغضب ”
183 ..................................................................................
184 ..... العقوبة الثام�ة : التيه والحرمان من دخول ا�أرض المقدسة 
العقوبة التاسعة : التفرق والش�تات في ا�أرض ...................... 185

والدم  والضفادع  والقمل  والجراد  الطوفان  �سليط   : العاشرة  العقوبة 
عليهم ........................................................................... 186

186 ......................... العقوبة ال�ادية عشرة : الرجز ” العذاب ” 
العقوبة الثانية عشرة : تحريم بعض الطيبات ( م�ل تحريم �أكل ذوات 
187 ......... ا�أظالف من الحيوا�ت وشحوم البقر والغنم على اليهود )
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و�دوا  �أينما  وصلبهم  وتق�يلهم  بق�الهم  ا�أمر   : عشرة  الثالثة  العقوبة 
189 ..................................................................................

 ) الزمان  �ٓخر  في  والتت��ر  والتدم�ر  الهزيمة   : عشرة  الرابعة  العقوبة 
189 ... هزيمة اليهود شر هزيمة على �أيدي المسلم�ن في �ٓخر الزمان ) 

العقوبة ال�امسة عشرة : الحسرة والغلبة في الدنيا وعذاب جهنم في 
190 ............................................ ا�ٓخرة ( المرابون العالميون ) 
العقوبة السادسة عشرة : والله م�م نوره ولو �ره الكافرون ( الإعالم )
190 ..................................................................................

العقوبة السابعة عشرة : بُغض الحجر والشجر لليهود ( �كلم الحجر 
190 .............. والشجر لُي��ر عن اليهود زمان المهدي عليه السالم )

الباب الثاني : عقو�ت اليهود في ا�ٓخرة ......................... 191

إسرائيل  بني  تاريخ  ملخص   : الخامس  الفصل 
193 ................. وع�قتهم ببيت المقدس 

الباب ا�أول : بداية ظهور بني اإسرائيل ( اإس�اق و�أولده يعقوب 
193 .............................................................. والعيص ) 

المبحث ا�أول : عرض مجمل لبني اإسرائيل في القر�ٓن الكريم .. 193
المبحث الثاني : �ش�أة بني اإسرائيل التوراة .......................... 194
المبحث الثالث : عالقة بني اإسرائيل القدماء �لروم والعرب والمصري�ن 
195 ..................................................................................
196 ...............The Jews المبحث الرابع : س�ب �سميتهم �ليهود

ليها  المبحث ال�امس : �يف و�د اليهود �أرض فلسط�ن ق�ل هجرتهم اإ
197 ..................................................................................

The Tribes of  الباب الثاني : ا�أس�باط �أو �أس�باط بني اإسرائيل
198 ...................................................................Israel

198 ........ ث��ي عشرة �أمة  لي اإ المبحث ا�أول : �كا�ر بني اإسرائيل اإ
المبحث الثاني : �أولد يعقوب ( �أو اإسرائيل ) عليه السالم ..... 199

المبحث الثالث : تفضيل بني اإسرائيل في بداية ا�أمر علي سا�ر ا�أمم 
200 ..................................................................................

اإسرائيل  بني  �أمم  من  �أمة  كل  علي  النق�اء  رسال  اإ  : الرابع  المبحث 
201 ........................................................................ ل�رت��هم 
ش�تى  �أمم  لى  اإ ا�أرض  في  اإسرائيل  بني  تفرق   : ال�امس  المبحث 
201 ..................................................................................

لي ا�أرض المقدسة في �ٓخر  المبحث السادس : عودة بني اإسرائيل اإ
الزمان ( العودة الثانية )..................................................... 202
لى ا�أرض المقدسة مرة �لثة مع  المبحث السابع : عودة بني اإسرائيل اإ
203 .................................................. الد�ال ( العودة الثالثة ) 

الباب الثالث : زمن يوسف عليه السالم ( 1730 – 1557 ق.م 
203 ...........................................................................(

203 ......................... المبحث ا�أول : �ش�أة يوسف عليه السالم 
المبحث الثاني : الزمن الذي عاش ف�ه يوسف ( عصر الهكسوس )
204 ..................................................................................
المبحث الثالث : قصة فراق يوسف عليه السالم ................. 205
المبحث الرابع : عهد يوسف عليه السالم ........................... 206
208 .................. المبحث ال�امس : ثورة �أحمس على الهكسوس 

الباب الرابع : زمن موسي عليه السالم ( 1304 – 1195 ق.م )
209 ............................................................................

209 ............... المبحث ا�أول : قصة موسى عليه السالم مختصرة 
المبحث الثاني : الزمن الذي عاش ف�ه موسى عليه السالم....... 210
211 ............................ المبحث الثالث : وقفات مع قصة موسى 
لى مصر وم�اظرة فرعون................... 214 المبحث الرابع : العودة اإ
المبحث ال�امس : الخروج من مصر................................. 215
216 .................. المبحث السادس : �ٓ�ت العذاب لفرعون وقومه 
لى ا�أرض المقدسة..... 217 المبحث السابع : هالك فرعون والس�ر اإ
218 ............ المبحث الثامن : من نعم الله ومعجزاته لبني اإسرائيل 

218 ......................... المطلب ا�أول : من نعم الله على بني اإسرائيل 

221 ....................... المطلب الثاني : من معجزات الله لبني اإسرائيل 

المبحث التاسع : بنو اإسرائيل في س��اء ( ف�رة التيه ) ........... 222
226 .......................... المبحث العاشر : وفاة هارون عليه السالم
المبحث ال�ادي عشر : وفاة موسى عليه السالم ................. 227

228 الباب ال�امس : من هو فرعون موسى ( فرعون الخروج ) 

ليه مور�س بوكاي ..................... 228 المبحث ا�أول : ما توصل اإ
229 ...................... المبحث الثاني : ر�أي المفكر مصطفى محمود 
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الخروج  فرعون  هو   Merneptah مرن��اح  هل   : الثالث  المبحث 
230 ..................................................................................
Merneptah ل�س مرن��اح الخروج  لماذا فرعون   : الرابع  المبحث 
231 ..................................................................................
231 .................. المبحث ال�امس : ر�أي عالم ا�ٓ�ر زاهي حواس 
المبحث السادس : المؤرخ �أحمد سوسة ( وجمال حمدان وطه الباقر 
232 ............................................................. ) يحسم القضية 

الباب السادس : زمن يوشع �ن نون عليه السالم .............. 233
238 .................... الباب السابع : حق�ة القضاة �أو عصر القضاة 
241 ...................... الباب الثامن : الفساد ا�أول لبني اإسرائيل 

مقدمة ....................................................................... 241
243 ............. المبحث ا�أول : �أس�ئلة م�طق�ة م�علقة �لفساد ا�أول 

المبحث الثاني : �أدلة على �أن الفساد ا�أول بد�أ في عهد س�يد� موسى 
245 ..................................................................................

245 ......................... (1) فساد بني اإسرائيل ( البقرة : 87 – 93 )

البقرة : 62 – 74 ) اإسرائيل (  (2) �أص�اب الس�ت وقصة بقرة بني 
246 ..........................................................................................

(3) تحريف بني اإسرائيل للك�اب المقدس والكذب على الله ( البقرة : 
246 .......................................................................... ( 86 – 75

(4) عبادة الع�ل وطلب رؤية الله جهرة ( البقرة : 57 – 60 ).... 246

(  157 – 138 ؛  ا�أعراف   ) ا�أصنام  وعبادة  الوث��ة  لى  اإ الميول   (5)
247 ..........................................................................................

247 ... (6) تفضيل ا�أدني ونقض المواثيق مع الله ( البقرة : 61– 66 )

(7) الت�اذل عن دخول ا�أرض المقدسة ( المائدة : 20 – 26 ).. 248

(8) ف�نةالسامري حدثت في زمن س�يد� موسى ( طه : 77 – 98 )
248 ..........................................................................................

248 ... (9) فساد بني اإسرائيل بعد دخول ب�ت المقدس في زمن يوشع 

المبحث الثالث : لف�ة هامة عن فساد بني اإسرائيل ا�أول ...... 249

( الإسرائيلية  الكرة   ) اإسرائيل  لبني  ا�أولي  الَكّرة   : التاسع  الباب 
249 ............................................................................

مقدمة ....................................................................... 249
المبحث ا�أول : بنو اإسرائيل يطلبون ملكًا ليقاتلوا العماليق ..... 249

المبحث الثاني : الملك طالوت ( 1050 – 1010 ق.م ) ...... 250

الموحدة (1010– 930 ق.م)(  اإسرائيل  العاشر : مملكة  الباب 
252 .............................................................. 935 ق.م)

المبحث ا�أول : الملك داود عليه السالم ( 1010 – 970 ق.م ) 
252 ..................................................................................

252 ......................King David المطلب ا�أول : عهد الملك داود

254 ................... المطلب الثاني : عمارة الب�ت ول�س الهيكل المزعوم

255 ........................................ المطلب الثالث : وفاة الملك داود 

256 ........................................... المطلب الرابع : عمر الملك داود

257 ..................................... المطلب ال�امس : ج�ازة الملك داود

المبحث الثاني : الملك سليمان عليه السالم ( 970 – 930 ق.م ) 
( 935 ق.م )................................................................. 257

المطلب ا�أول : King Solomon عهد الملك سليمان............. 257

المطلب الثاني : دلئل ملكه وسلطانه العظيم............................ 258

259 ................. المطلب الثالث : قصة النملة مع سليمان عليه السالم

260 ............................................... المطلب الرابع : قصة الهدهد 

المطلب ال�امس : اس�تكمال عمارة الب�ت ول�س الهيكل المزعوم... 261

المطلب السادس : حجم سلطانه العظيم ................................ 262

المطلب السابع : وفاته عليه السالم........................................ 263

المطلب الثامن : عمره عليه السالم ....................................... 264

المطلب التاسع : رح�عام �ن سليمان وش�ش�نق ا�أول.................. 265

نقسام بعد وفاة الملك سليمان عليه  الباب ال�ادي عشر : مرحلة الإ
266 ............... السالم ( البداية الفعلية لش�تات بني اإسرائيل ) 

فرايم  المبحث ا�أول : مملكة اإسرائيل الشمالية ( مملكة �سرائيل �أو اإ
�أو السامرة )................................................................... 266
268 ....... المبحث الثاني : مملكة اإسرائيل الجنوبية ( مملكة يهوذا )
نقسام المبحث الثالث : تعق�ب على وضع بني اإسرائيل العام بعد الإ
269 ..................................................................................

( الق�الة   ) اإسرائيل  بني  ح�اة  في  السحر   : عشر  الثاني  الباب 
271 ............................................................................

271 ................................. المبحث ا�أول : بداية ظهور السحر 
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271 ........................... المبحث الثاني : بداية تعلم اليهود السحر 
273 ............ المبحث الثالث : قصة سحرة اليهود في عهد سليمان 
274 ............................... المبحث الرابع : سحرة اليهود في �بل 
274 ............. المبحث ال�امس : سحرة اليهود في العصر ال�ديث 
Kabbalah المبحث السادس : سحر الق�الة ويهود الق�الة ( الق�الة
275 .................................................................................(

275 ...............................Kabbalah المطلب ا�أول : �ش�أة الق�اله

المطلب الثاني : المنابع الرئ�س�ية وكتابهم المقدس....................... 275

277 ............ زدهار الفكر الق�الي وعالق�ه �لماش�يح  المطلب الثالث : اإ

278 ................ المطلب الرابع : عالقة الق�اله �لفكر الصوفي ال�لولي 

278 .............................. المطلب ال�امس : ارتباط الق�اله �لسحر 

المطلب السادس : الق�اله في اإسرائيل والغرب......................... 280

280 .................. المطلب السابع : �ٓراء الباح��ن حول مذهب الق�اله 

المبحث السابع : مراحل تطور الق�الة وعالق�ها �لتصوف والغنوصية 
281 ..................................................................................
283 ................... المبحث الثامن : �أس�باب ارتباط اليهود �لسحر 
284 .......Nostradamus المبحث التاسع : نبوءات نوس�راداموس

الس���ي   ”  Assyrians ا�ٓشوري�ن  زمن   : عشر  الثالث  الباب 
285 ........ ا�ٓشوري ” ( المرحلة ا�أولى من الش�تات اليهودي ) 

 ( ق.م   824  -  858  ) الثالث  ش�يلمنصر   : ا�أول  المبحث 
285 ........................................................Shalmaneser III
( ق.م   727  –  745  ) الثالث  فالسر  ت�الت   : الثاني  المبحث 
285 ................................................... Tiglath Pileser III

 ( ق.م   722  –  727  ) ال�امس  شلمنصر   : الثالث  المبحث 
287 .........................................................Shalmaneser V
Sargon II ( 765 – 705 ق.م ) المبحث الرابع : سرجون الثاني
288 ..................................................................................
Sennacherib ( 740 – 681 ق.م ) المبحث ال�امس: س�ن�اريب
291 ..................................................................................
المبحث السادس : تعق�ب على الحق�ة ا�ٓشورية .................. 294

Chaldean البابلي�ن  الكلداني�ن  زمن   : عشر  الرابع  الباب 
Babylonians ( المرحلة ا�أولى من الش�تات اليهودي ).... 296

 ( ق.م   562  –  604  ) نصر  نبو�ذ   : ا�أول  المبحث 
296 .................................................. Nebuchadnezzar II
المبحث الثاني : الس���ي البابلي ا�أول ( 597 ق.م ) والثاني ( 586
298 ......................................................................... ق.م ) 

المبحث الثالث : يهود العراق ” يهود �بل ” ( تدو�ن التوراة والتلمود 
301 ........................................................................ البابلي )

 ( ق.م   486  –  558  ) الفرس  زمن   : عشر  ال�امس  الباب 
302 ..............................................................Persians

Cyrus The ( 558 – 530  ق.م ) المبحث ا�أول : �ورش الك��ر
302 .........................................................................Great
Cambyses II ( 530 – 522 ق.م ) المبحث الثاني : قمب�ز الثاني
306 ..................................................................................
Darius The ( 522 – 486 ق.م ) المبحث الثالث : دارا ا�أول
308 .........................................................................Great
المبحث الرابع : نبذة عن �أوضاع اليهود �الل العصر الفارسي ( �كو�ن 
309 ........................................................... الك��س اليهودي )

 )  Greeks  ” الإغريق   ” اليو�ن  زمن   : عشر  السادس  الباب 
الثانية من  المرحلة  332 – 198 ق.م ) ”  اليو�ني ) (  الس���ي 
الش�تات اليهودي ”.................................................... 311

مقدمة ....................................................................... 311
المبحث ا�أول : الإسك�در ا�أك�ر المقدوني ( 332 – 323 ق.م ) 
312 ...............................................Alexander The Great
المبحث الثاني : بطليموس المقدوني ” عصر البطالمة ( 323 – 198
ق.م ) ”........................................................................ 314
المبحث الثالث : �أنطوخ�وس الرابع ” ملك السلوق��ن ” ( 175 – 
316 .................................................................. 164 ق.م ) 

الإم�راطورية   ” الرومان  زمن   Roman  : عشر  السابع  الباب 
من  الثالثة  المرحلة   ”  ( الروماني  الس���ي   )  ” الوث��ة  الرومانية 
الش�تات اليهودي ” ................................................... 317

مقدمة ....................................................................... 317
319 ............... Titus ( 70 م ) المبحث ا�أول : ت��وس الروماني
Hadrianus ( 130 – 135 م ) المبحث الثاني : الإم�راطور �أدر�ن
320 ..................................................................................
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المبحث الثالث : التعليق النهائي على �أحداث الف�رة ( 70 – 135 م 
321 ................................................................................ (
323 ....... لي الجز�رة العربية ( 70 م ) المبحث الرابع : �زوح اليهود اإ
324 ....................... المبحث ال�امس : اليهود في الجز�رة العربية 

الباب الثامن عشر : زمن ع�سي �ن مريم عليهما السالم ” القرن 
ا�أول الميالدي ” ( المرحلة الثالثة من الش�تات اليهودي )... 330
الباب التاسع عشر : زمن البعثة النبوية ( 13 ق�ل الهجرة - 11 هـ / 
337 610 م - 632 م ) ( المرحلة الرابعة من الش�تات اليهودي )

مقدمة ....................................................................... 337
338 .. المبحث ا�أول : عداء اليهود للن��ي محمد وللرسالة الإسالم�ة 

338 ........... مقدمة ( عن عداء اليهود للن��ي محمد والرسالة السماوية )

342 ........................................ �أوًل : قصة �عب ا�أح�ار اليهودي 

343 .................................... �نيًا : قصة ُح��ي �ن �أخطب اليهودي 

343 .................. �لثًا : قصة اإسالم عبد الله �ن سالم – ح�ر اليهود 

345 .................................. رابعًا : قصة �عب �ن ا�أشرف اليهودي 

347 ........................................... �امسًا : قصة �أب�ي رافع اليهودي 

ساءة اليهود ا�أدب مع الرسول في التحية ................... 348 سادسًا : اإ

348 ............... سابعًا : مؤامرة اليهودي شاس �ن ق�س علي المسلم�ن 

�م�ًا : �در اليهود �لرسول .................................................. 349

352 ......................................... اتسعًا : حروب الرسول مع اليهود 

368 عاشرًا : حمالت اليهود الإعالم�ة ل�شويه الإسالم ورسول السالم 

المبحث الثاني : عداء اليهود لس�يد� ��ريل عليه السالم وللمال�كة 
369 ..................................................................................

المبحث الثالث : اإ�الء اليهود من الجز�رة العربية في �الفة عمر �ن 
الخطاب ....................................................................... 371
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التعريف بالموسوعة 
** موسوعة اتريخ بني اإسرائيل هى عبارة عن دراسة موثقة في 
عدة �أجزاء ( م�لدات ) اس�تمرت �أك�ر من خمس س�نوات ل�راث 

اليهود واتريخهم القديم وال�ديث.

** ت��اول هذه الموسوعة التاريخية �ش�أة بني اإسرائيل ” اليهود 
لى النهاية ، و�سلط الضوء على  ” ، وصراعهم الطويل من البداية اإ
العالم الذي يحيط بنا ، وموقع اليهود �ل�س�بة لهذا العالم ، ومص�رهم 
المحتوم .. وهى في ذلك �سلط الضوء على يهود التوراة �أو اليهود 
النظ�ر  م�قطع  ب�الء  التوراة ” و�كشف  اإسرائيل  بني   ” القدماء 
الفرق ب��هم وب�ن يهود العصر ال�اضر من �ح�ة علمية �أن�روبولوج�ة 

واتريخية بحتة.

** تت�دث هذه الموسوعة التاريخية عن اتريخ اليهود م�ذ القدم 
 ،  ( والثانية  ا�أولي  المرة   ) ا�أرض  في  وفسادهم   ، وصفاتهم   ،
وعلوهم الك��ر ، وواقع العالم اليوم ، و�يف يقومون �لس�يطرة علي 
العالم ، وقصة هيكل سليمان ، ونهايتهم المر�رة ، وس�ن الله الكونية 

، و�ُشري سارة للمسلم�ن بف�ح الشام ؛ سور� وفلسط�ن.

** ت��اول هذه الموسوعة اتريخ اليهود في مراحل مختلفة ومهمة 
البعثة  �ن مريم ،  بعثة ع�سى  البابلي والروماني ،  الس���ي  ، م�ل 
الرومان اترة ومع  مع  اليهود  على صراع  الضوء  .. و�سلط  النبوية 

النصارى اترة �أخرى.

التاريخية  ا�أحداث  عن  التاريخية  الموسوعة  هذه  تت�دث   **
الك�رى في العصر ال�ديث والمعاصر ، و�سلط الضوء على دور 
 ، التاريخ  مجرى  التي حولت   ، ا�أحداث  هذه  في  البارز  اليهود 
وفي  والو�ئق  التاريخ  صف�ات  في  ف�شت  بل  بذلك  �ك�في  ولم 
ب�ن  وفرقت   .. اإسرائيل  لبني  المعاصر  التاريخ  الك�ب عن  بطون 
اليهودية والصهيونية والصهيونية المس�يحية .. وبي�ت العالقة الخف�ة 

ب�ن الش�يوعية والصهيونية.

مار�ن  القس  ثورة   : الك�رى  التاريخية  ا�أحداث  ** ومن هذه 
لو�ر الإصالح�ة ، والثورة الفر�س�ية ، والثورة البلشف�ة في روس�يا 

، والثورة العربية الك�رى ، وسقوط ال�الفة العثمانية في �ر�يا ، 
لى عالق�هم الوثيقة �لحرب العالمية ا�أولى والثانية ، وق�ل  �لإضافة اإ
ذلك �لحروب النابليونية وحرب الثمان�ن عامًا وحرب الثالث�ن عامًا 
لى ق�ام دولة الك�ان الصهيوني المحتل اإسرائيل .. وفي  .. �لإضافة اإ
النهاية ، هل لهذه ا�أحداث كلها عالقة �لحرب العالمية الثالثة �أو 
كما يحبون �سميتها بمعركة هرم�دون ؟! هل لهذه ا�أحداث عالقة 
بخروج المس�يح الد�ال �أو �زول الس�يد المس�يح ع�سى �ن مريم 

في �ٓخر الزمان ؟!

ال�رية في  اليهودية  العائالت  �أشهر  �أصول  الموسوعة  ت��اول   **
التاريخ ال�ديث والمعاصر .. و�ُسلط الضوء على الحركات الفكرية 
المتالحقة  ا�أج�ال  ع�ر  اليهود  مفكرو  بها  قام  التي  والإصالح�ة 

للنهضة �ل�راث اليهودي والنهوض �لعقل اليهودي �كل ..

هناك  المؤامرة ، وهل  نظرية  الموسوعة دراسة حول  تقدم   **
عامة  �أو  النصراني  العالم  �أو  الإسالمي  العالم  على  يهودية  مؤامرة 

اليهود ذاتهم.

** تعرض الموسوعة ��أدلة والشواهد القاطعة من القر�ٓن الكريم 
والتوراة والتلمود والشواهد الس�ياس�ية والتاريخية ا�ٓخرى ، مص�ر 

ليه من علو �ب�ر. اليهود المحتوم ونهايتهم المر�رة ، رغم ما وصلوا اإ

التعريف بالمؤلف 
- �أحمد �ن محمد صفوت �ن �س�ن.

- مصري ال��س�ية.

- مسلم الد�نة ” �أهل الس�نة والجماعة ”.

- من مواليد م�افظة الدقهلية ، بجمهورية مصر العربية ، س�نة 
( 1408 هـ - 1988 م ).

المنصورة ، جمهورية  البيطري ، �امعة  الطب  كلية  - خريج 
مصر العربية.

- طب�ب بيطري ومؤلف وطالب علم و�حث في م�ال التاريخ 
الزمان �أك�ر من  �ٓخر  اإسرائيل ) ونبوءات  بني  ( وب�اصة اتريخ 

عشر س�نوات. 
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والحيادية  والموضوعية  العرض  في  �لجراءة  كتا�ته  تتم�ز   -
 ، التوقعات  لكل  م�الفة  دائمًا  وهى  الصندوق،  �ارج  والبحث 

وتتم�ز بصبغة دي��ة معتدلة تليق �كل مسلم م�حضر.

- ل ي��مي �أي جماعة �أو حزب.

- ي��ع الدليل من القر�ٓن الكريم والس�نة النبوية الصحي�ة المطهرة 
، بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

- �كن الإح�رام والتقد�ر �أئمة المذاهب ا�أربعة ، وكل علماء 
العربية  الشريف والمملكة  ا�أزهر  علماء  بما في ذلك  المسلم�ن ( 

السعودية ) ، و�أتباعهم ، ول يتعصب �أي م�هم.

- تعلم القر�ٓن الكريم على يد الش�يخ حافظ الصانع.

- ت�أ�ر �ك��ر من العلماء من ب��هم الش�يخ ا�ألباني و ا�ن �ز وا�ن 
اإس�اق  و�أبو  طنطاوي  وس�يد  والشعراوي   الحق  و�اد  عثيم�ن 
الحويني ومحمد صالح المن�د ومحمد الم�سر .. �أما من المؤر��ن 
وجمال  المس�ري  وعبدالوهاب  ا�أث�ر  وا�ن  كث�ر  ا�ن  فال�افظ 
حمدان ومحمد حس�ن�ن هيكل وطه الباقر و�أحمد سوسة وراغب 
السر�اني و�أحمد المسلماني .. �أما من المفكر�ن فالعقاد ( ا�أس�تاذ 
ومصطفى  عمارة  محمد  والدكتور   ( العقاد  محمود  عباس  الك��ر 
سماعيل  محمود والش�يخ محمد الغزالي والش�يخ الفق�ه محمد �ن اإ
المقدم و�أحمد �ن عبدالرحمن النق�ب ، .. و��رهم و��رهم ( نفعنا 
يوم  نلقاه  المب�ن ح�ى  الحق  على  �كم  واإ وثب��ا  بعلمهم  �كم  واإ الله 

الد�ن - اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ).

من أعمال المؤلف
1. كتاب العالم ب�ن يديك قصة بني اإسرائيل ( م�لد واحد ).

2. كتاب ملخص اتريخ بني اإسرائيل ( م�لد واحد ).

 ) ا�أولى  الطبعة   ، الزمان  �ٓخر  في  الرسول  نبوءات  كتاب   .3
ثالثة م�لدات ).

 ) الثانية  الطبعة   ، الزمان  �ٓخر  في  الرسول  نبوءات  كتاب   .4
�أربعة م�لدات ).

5. كتاب �أساس�يات علم ا�أح�اء ال�ديث ( ثالثة م�لدات ).

6. كتاب موسوعة اتريخ بني اإسرائيل ( �أربعة م�لدات ).

و�أمر�كو  �ولوم�وس  �ر�س�تفر  ق�ل  ا�أمر�ك�ان  كتاب   .7
فس�بو�شي.

�س و�أبو �كر الثاني في العالم ال�ديد. 8. كتاب مالكوم اإ

9. كت�ب الرق�ة الشرعية الم�سطة.

من أقوال المؤلف 
 .. الصحيح  العالج  لى  اإ يؤدي  للمرض  الصحيح  ال�شخيص   -
والتاريخية  الإج�ماعية  ل�أوضاع  الصحيح  ال�شخيص  فاإن  كذلك 
والس�ياس�ية ؛ سوف يُعمق بص�رتنا ل�أمور وي��ي رؤي��ا الصحي�ة 
لمشكالتنا  موضوعية  حلوًل  �لضرورة  يُو�د  وسوف   ، ل�أش�ياء 

اليوم�ة ، في ال�اضر والمس�تق�ل.

- �أك�ر كذبة يتم ال�رويج لها ا�ٓن في العصر الذي نع�ش ف�ه �أن 
( التاريخ �ك�به الُمتنصرون ).

ذا لم ندرس  ذا لم نقر�أ التاريخ. لن �س�تف�د �شئ اإ - لن نفهم شئ اإ
التاريخ.

- علينا �أن نتعلم ج�دًا من دروس الماضي.

- من س�ن الله الكونية التي ل ت��دل ول تتغ�ر ، �أن الشر ل 
�س�تمر مهما طال �أمده ، و�أن ال��ر ي��صر في النهاية.

الإ�سان  �أن  الب�سل�ن  ثورة  بعد  التاريخ  في  ك�شاف  اإ �أعظم   -
بمقدوره �أن يتغ�ر ( قدرة ال�شر على التغي�ر ).

- يبد�أ الإ�سان ح�اته �لخوف والجهل والشك والفضول ، ثم 
يمان ( اليق�ن ) والزهد ( الإكتفاء عن  ت��ه�ي �لش�اعة والعلم والإ

ا�ٓخر�ن ).

ن�شلها من  - الن��ي يوسف عليه السالم من �أعظم حكام مصر ؛ اإ
لى نور التوح�د واليق�ن ، ومن الفقر والضيق  ظالم الوث��ة والشك اإ

لى الغنى والسعة وا�أمن والإس�تقرار. والفوضي ، اإ

في  المحرر�ن  �أعظم  من  محرر  السالم  عليه  موسى  الن��ي   -
من  المصري�ن  وحرر  الس���ي  من  اإسرائيل  بني  حرر  ؛  التاريخ 
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العبودية.

لى حظ�رة التوح�د هو القدر الذي  زدهار مصر وعودتها اإ - كان اإ
�أعده الله ليوسف عليه السالم ، ب��ما كان تحر�ر بني اإسرائيل من 
الس���ي والمصري�ن من العبودية هو القدر الذي �أعده الله لموسى 

عليه السالم.

سالم ) مختلفة  - ل تو�د �أد�ن سماوية ( يهودية ونصرانية واإ
�أو �كمل بعضها البعض ، ولكن يو�د د�ن واحد - رسالة سماوية 
الله وسالمه عليهم  واحدة - �اء به كل الرسل وا�أن��اء صلوات 
لى س�يد� محمد صلى الله عليه وسلم  من لدن �ٓدم عليه السالم اإ
؛ جوهره التوح�د ، ولكن �شرائع مختلفة لكل زمان ومكان .. هذا 
نق�اد لله عز و�ل لذا �سمى �لإسالم ..  الد�ن قائم على ال�سليم والإ

- اب�سم ، لعل اإخ�الفك هو سر تم��زك ون�احك.

- الفن رسالة و�أجمل رسالة ، ف�أحس�نوا ت�أليفها وكتابتها ، و�أتق�وا 
توصيلها للناس على �أرض الواقع.

القديم  التاريخ  توثيق  وي��غي   ، رسالة  و�أجمل  رسالة  الفن   -
وال�ديث وكتابته من �ديد ��أعمال الف�ية والدرام�ة.

والموس�يقى  الغناء  كل  ل�س  �أنه  كما   ، الفن حرام  كل  ل�س   -
حرام.

- الفن ل�س حرامًا ، لكن ما يتم تقديمه �سم الفن يمكن �أن 
�كون حرامًا.

- الفن الهادف يمكن �أن يصنع المس�تق�ل الحر والراقي والمزدهر 
من  حف�ة  لى  اإ المجتمع  يحول  �أن  يمكن  الهادف  ��ر  والفن   ..

اللصوص والمجرم�ن والق�لة والز�ة والكذاب�ن ومعدومي الضم�ر.

�أن  يمكن  المعلومة  �أن  بمعنى   ، المعلومات  عصر  في  نحن   -
�ساوي ك�ز �ب�ر.

- الحرب اليوم لم تعد �لسالح ، ولكن �لكلمة .. والإعالمي 
الجيد الم�لص لدينه ووطنه ل يقل ش�أً� عن الجندي الذي يقاتل 

في المعركة.

- لم تعد هناك معارك عسكرية حق�ق�ة على �أرض الواقع ، المعارك 
ا�ٓن �أصبحت في الفضائيات وعلى وسائل التواصل الإج�ماعي.

ت�أث�رًا  و�أعمق  �أشد عمقًا  �أصبحت  والثقاف�ة  الفكرية  الس�يطرة   -
من الس�يطرة العسكرية.

- في عصر المعلومات ، فاإن القوة الفعلية هى المعلومة ، ول�س 
السالح.

التقليدي  السالح  ي�أتي  والمعلومات  التك�ولوج�ا  عصر  في   -
م��أخرًا.

- في عصر السوش�يال م�د� ” وسائل التواصل الإج�ماعي ” ، 
تعت�ر الكلمة �أعظم ت�أث�رًا من �رسانة �أسل�ة مجتمعة.

- الإعالمي �أو الف�ان �س�تطيع �أن يُضل �أمة �أو يهدي �أمة.

عالء كلمة الشعوب والحفاظ على  اإ الهادف مهم في  - الإعالم 
ا�أوطان وتقريب وجهات النظر لصناع القرار.

- الفن الهابط ” ��ر الهادف ” والإعالم المثبط ” السل��ي ” من 
حروب الجيل الرابع ( التي تدمر ا�أوطان من الدا�ل ).

تقان الدور الذي تقوم به مهما كان صغ�رًا ومهما كان �س�يطًا ،  - اإ
لى اكتمال العمل كله �شكل رائع ، وسوف  سوف يؤدي في النهاية اإ
يوحي بطريقة ما وك�أن العمل كله يدور حول الدور الذي قمت به.

- �أتقن عملك مهما كان صغ�رًا �أو �س�يطًا.

- لبد من ام�الك الق�بلة النووية من �أ�ل الإس�ت�دام السلمي 
ومن �أ�ل اإحداث توازن ب�ن القوى وصد �أي هجوم محتمل.

- هناك سالح للحرب وهناك سالح �ٓخر لدفع الحرب .. بمعنى 
وهناك سالح   ، التقليدية  كا�أسل�ة  به  ن�ارب  هناك سالح  �أن 
م�الكه ضروري لمنع  �ٓخر ل ن�ارب به كالسالح النووي ، لكن اإ

الحرب في المس�تق�ل.

لى بالد�. - ي��غي نقل الصناعات العسكرية والمدنية المتطورة اإ

نتاج  والإ والزراعة  الصناعة  من  الذاتي  الإكتفاء  لى  اإ �سعى   -
الحيواني.

عادة تعم�ر سور� والعراق. - لبد من اإ

ثيوبيا ج�وً� وتو�س غرً� والح�از شرقًا  لى اإ - �أمن مصر يصل اإ
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وق�رص واليو�ن شماًل.

الليب��ن والسوداني�ن والمصري�ن ، ول  ب�ن  التفريق  ي��غي  - ل 
ي��غي التفريق �أيضًا ب�ن المصري�ن والعرب في ال�ليج.

- لبد من وجود قواعد عسكرية في الصومال ودارفور وج�وب 
السودان و�ي��ا لتعز�ز ا�أمن ومكاف�ة الإرهاب وت�أم�ن م�ابع النيل 

و�أيضًا لالإصالح الإق�صادي.

 ، والهند  الص�ن  في  الإق�صادية  التجربة  ن�اح  �أشاهد  ح�نما   -
ح�رامًا ، و�أدرك على الفور �أنه ل يو�د شئ مس�تحيل. �أرفع ق�عتي اإ

- لماذا ل �ُشكل الك�افة السكانية مشكلة في الهند والص�ن ؟!

 .. ببالدهم  الإرتقاء  الصين��ن في  �أح�رم �شدة كفاح وصمود   -
لك�ي ل �أوافقهم �أبدًا ف�ما يتعلق بمشكلة مسلمي م�انيمار ( بورما ) 
.. ل �أتخيل �يف تقع الق�ادة الصي��ة الحك�مة في م�ل هذه المشكلة 
!! هم لشك �أك�ر من ذلك .. عليهم �أن يدر�وا �أن الصراع في بورما 
�ٓس�يا  في شرق  المسلم�ن  مع  الصراع  لى  اإ �لضرورة  يقود  سوف 
الص�ن  لى خسارة  اإ �لضرورة  يؤدي  ، وسوف  ا�أوسط  والشرق 
�أمر�كا  لى  اإ �سعى  ما  وهو   .. هناك  ق�صادها  واإ ت�ارتها  من  لك��ر 
ليه الإعالم الصهيوني الملئ �لمؤامرات. سرائيل .. وهو ما �سعى اإ واإ

 ) الد�ن  في  لنا  م�الف�ن  �أنهم  لمجرد  ا�ٓخر�ن  قمع  ي��غي  ل   -
الص�ن وم�انيمار ).

- التجربة الصي��ة ال�ديثة �د�رة �لإح�رام.

- اليا�ن كانت �أك�ر يقظة من �أورو� وشق�قاتها في شرق �ٓس�يا 
ف�ما يتعلق �لمخططات اليهودية الصهيونية.

�لمخططات  دراية  �أك�ر  المصري  والشعب  اليا�ني  الشعب   -
اليهودية من �قي الشعوب ا�ٓخرى.

ك�شفت �أن اليا�ن ومصر فقط  - من �الل دراس�تي للتاريخ اإ
هما من تصدا للمغول والتتار و�أوقفا غزوهما .. لكن مصر لعبت 

الدور ا�أك�ر.

- يعجبني الشعب اليا�ني في م�افظته على ال�راث وفي النهوض 
بعد كل كارثة.

في  مشكلة  المخيفة  والطبيعة  الموارد  ندرة  �ُشكل  ل  لماذا   -
اليا�ن ؟!

القوات  اليا�ني في مواجهة  ال��ش  تعجبت �دًا من صمود   -
ا�أمر�ك�ة �أثناء الحرب العالمية الثانية.

تقان الصناعة اليا�نية وا�ألمانية ، و�أندهش  - �أتعجب كث�رًا من اإ
من حجم الصناعة الصي��ة.

لى  اإ �أدت  حالكة  ق�صادية  اإ �أزمة  ا�ٓس�يوية  النمور  تعرضت   -
الإفالس ، و�الل س�نة واحدة تمك�ت من العودة مرة �ٓخرى لما 

كانت عليه من الإزدهار.

- �أدعم الص�ن بقوة في مشروعها ” الحزام والطريق ” ، و�أتمنى 
لها الن�اح ، ول �أفهم ما سر العداء ا�أمر�كي للتقدم الصيني.

- ي��غي �أن ندرك �أن صناعة المس�تق�ل تبد�أ من اليوم ( ال�اضر 
) ، بمعنى �أن الذ�ن ل يعملون في ال�اضر ل يمكن �أن يحصلوا 
على شئ في المس�تق�ل. و�لطبع فاإن هذا �شمل التخطيط والعمل 

في �ٓن واحد.

ح�يا�ات العالم وتف�ض (  - الموارد وال�روات الطبيعية �كفي اإ
ح�يا�ات كث�رة لكن ل تو�د ندرة في الموارد )  بمعنى �أن هناك اإ
الإس�ت�دام والشح من �انب والإم�ر�لية وانحصار  ، لكن سوء 
ال�روات في �أيدى مجموعة قليلة من ال�شر من �انب �ٓخر يمكن 
�أن تجعل هذه ال�روات الهائلة تذهب هباء م�ثورًا �أو تنحصر في 

�أيدي عدد قليل من الناس.

- الز�دة السكانية مهمة لز�دة حجم الإس�تهالك ، و�لتالي ز�دة 
نتاج ، و�لتالي ت�ش�يط الإق�صاد والت�ارة. حجم الإ

ذا كانت الوقاية ��ر من العالج فاإن الصيانة ل تقل �أهمية  - اإ
عن المشروع ذاته.

الطريق  في  �س�ر  نحن   ، ال�لف  لى  اإ الرجوع  �أبدًا  يمكن  ل   -
لى ا�أمام. الصحيح اإ

- �أصبحت اليوم على ق�اعة كاملة ب�أن الإعالم هو العائق الوح�د 
�أمام تقدم الشعوب واس�تقرار الدول.

العالم عن طريق الإعالم .. و�س�يطرون على  - اليهود يقودون 
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عالم العالم. �أك�ر من 90 % من اإ

نما تنصرون بضعفا�كم. - اإ

- الرفق الرفق .. الل�ن الل�ن .. �أ��كم الله.

ال��ر  يقدمه من  �أن  يُمكن  ف�ما  �سان �كمن  اإ �أي  �أهمية  ن  اإ  -
لى دينهم �أو عرقهم �أو ��سهم  والنفع لل�شرية جمعاء ، دون النظر اإ
لى عبادة الله الواحد ا�أحد  �أو لونهم. و�أعظم ال��ر هو �أن يدعوهم اإ

، الذي ل�س كمثله شئ في السموات ول في ا�أرض.

تقان في القرن  - العالم الذي نع�ش ف�ه اليوم ، تم صنعه ب�دارة واإ
التاسع عشر الميالدي.

- ما ي�دث اليوم في لبنان الشق�قة كان مخططًا له م�ذ �أك�ر 
من �أربع�ن س�نة ، حسب ما ورد في مذ�رات موش�يه شاريت ” 
وز�ر �ارج�ة اإسرائيل و�ن رئ�س وزراءها بعد �ن جوريون ” ، 

والتي تعد من �أهم الو�ئق الإسرائيلية والصهيونية في هذه ا�أ�م.

عن  النظ�ر  م�قطع  ب�الء  �كشف  شاريت  موش�يه  مذ�رات   -
مؤامرت يهودية لسور� والعراق ومصر ب�انب لبنان.

اتريخية  دراسة  وبعد   ، ثقة  و�كل   ، لكم  �أقول  �أن  �أس�تطيع   -
مضنية ، �أن الإضطهاد والتعذيب الذي تعرض له اليهود في القرن�ن 
ل في مخيالتهم المريضة  الماضي�ن على ا�أقل ، لم �كن موجودًا اإ
الصهاينة  الُك�اب  �أن  ويبدو  الواقع.  �أرض  على  �أبدًا  ي�دث  ولم   ،
كانوا يُصرون على هذه الرواية الم�أساوية ” المزيفة ” حول اإضطهاد 
اليهود ، من �أ�ل حشد الجماه�ر والت�أييد العالمي لصالح القضية 
�شاء وطن قومي لليهود في فلسط�ن. الصهيونية ، �أل وهى ضرورة اإ

ن حل المشكلة الصهيونية �أو اليهودية �كمن في العودة �لزمن  - اإ
120 س�نة للوراء.

 ) الهيكل  �سمى  لما  �أنه ل وجود  تث�ت  ا�ٓ�رية  الإك�شافات   -
هيكل سليمان ) .. الهيكل ��ر موجود �لفعل .. ل يو�د سوى 
المس�د  بعد  السالم  عليه  �ٓدم  عهد  في  بناؤه  تم  الذي  المس�د 
عادة بناؤه  الحرام ( الكعبة المشرفة ) ب�أربع�ن س�نة ، ثم بعد ذلك تم اإ
وت�ديده في عهد داود وسليمان عليهما السالم. التحريف الموجود 
في التوراة والتلمود هو الس�ب وراء البحث عن ما �سمى الهيكل.

ن��اهي �أثناء دراسة العصور الوسطى في �أورو� ظاهرة  - لفت اإ
و�أشعر   ، �لقوة  الكاثوليك�ة  المس�يحية  عتناق  اإ على  اليهود  ج�ار  اإ
�سان  ج�ار �أي اإ �ساني ، فال ي��غي اإ من قرارة نفسي �أنه عمل ��ر اإ
�أو فكر �ٓخر ل �ريده �أي  عتناق د�ن �ٓخر  اإ مهما كان دينه على 
س�ب وتحت �أي ظرف ، ولعل هذا ا�أمر كان من �أس�باب سقوط 
القوى النصرانية الك�رى في �أورو�. كما �أن م�اربة الك��سة للعلم 
لى ت�ر�ر  والعلماء �أدى ان�شار الإل�اد �شدة ح�ى اليوم. �لإضافة اإ
موجودة  لزالت  العلمانية  من  هائلة  مو�ة  لى  اإ �أدى  �لد�ن  الفقر 

ح�ى اليوم.

- مشكلة فلسط�ن من دا�ل فلسط�ن ، و�أص�اب القضية �عوا 
ل القليل. القضية �أو �ر�وها اإ

؛  اإسرائيل  المحتل  الصهيوني  الك�ان  لتدم�ر  هناك سالحان   -
الحرب والسالم. السالم �أيضًا نوع من �أنواع الق�ل البطئ.

- السالم يهدد الك�ان المحتل اإسرائيل �أك�ر من الحرب .. �أنه 
سوف �ش�ت الجبهة الإسرائيلية من الدا�ل .. لكن الحرب سوف 

توحد صفوفها من الدا�ل ، و�زيد دعمها من ال�ارج.

�يانها  اإسرائيل ، و�ش�ت  - السالم ل الحرب ، سوف يدمر 
المتماسك �س��ًا.

الك�ان  يدمر  سوف  وحده   ( السالم  تفاق�ات  اإ  ) السالم   -
الصهيوني المحتل اإسرائيل ، الذي ي�افظ على تماسكه ، و�س�تمد 

قوته من صناعة ا�أعداء وتصد�ر الكراهية للعرب والمسلم�ن.

تعمل  ما  بقدر   ، ال�ارج  من  مصر  تهدد  اإسرائيل  تعد  لم   -
والإج�ماعية  والس�ياس�ية  وا�أزمات  الإق�صادية  المشكالت 

والإعالم�ة في الدا�ل المصري.

ن�ل�زي ضحية للمخططات الصهيونية ،  - الشعب ا�أمر�كي والإ
كما هو حال الشعوب العربية.

- ل ي��غي تضخيم القوى ا�أمر�ك�ة �أن خسا�ر ال��ش ا�أمر�كي 
في ف�تنام فقط بلغت عام 1975 ما يقدر 56 �ألف ج�دي ق�يل 
و1600 مفقود ، وهى �أك�ر من خسا�ر �أمر�كا في الحرب العالمية 

الثانية.

- خسا�ر ال��ش ا�أمر�كي في العراق و�أفغا�س�تان ل توصف ، 
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وح�ى اليوم ل نعرف ول �أحد يعرف س�ب هذا الغزو.

المت�دة  الول�ت  كلف  و�أفغا�س�تان  للعراق  ا�أمر�كي  الغزو   -
ا�أمر�ك�ة �أك�ر من 4 �ريليون دولر ، وح�ى اليوم ل نعرف ول 

�أحد يعرف س�ب هذا الغزو.

�ريليون   4 من  �أك�ر  و�أفغا�س�تان  العراق  غزو  �كلف  لماذا   -
ذلك  في  بما   ) و�أفغا�س�تان  العراق  نفط  ثمن  �أن  ح�ن  في  دولر 

الإح�ياطي ) كله ل يتعدى ال�ريليون الواحد.

- ماذا لو �أن ا�أمر�كان قرروا �أن ينفقوا كل هذه ال�ريليو�ت على 
نهضة العراق و�أفغا�س�تان بدًل من غزوهما وتدم�رهما ؟! �أصحبت 
�أمر�كا محط �أنظار العالم و�أصبح ا�أمر�كان م�ل �رح�ب واسع من 
جموع المسلم�ن حول العالم ، ولما كان مص�رها اليوم عبثي بهذا 
الإم�ر�لية  لك�ها   .. وهنالك  هنا  من  ا�أقدار  به  تتالعب  الشكل 
ا�أعمي  والتعصب  المق�ت  ا�أمر�كي  والغرور  البغيضة  الصهيونية 

الذي لزم الشخصية ا�أمر�ك�ة م�ذ ظهورها وح�ى اليوم.

ل  - الحق�قة �أن هذا الإرهاب ” الإسالمي ” المزعوم ل وجود له اإ
في �أفالم هوليود وفي الإعالم ا�أمر�كي اليهودي الصهيوني ، ول�س 
رهاب�ي ” .. فكلنا يعلم �أن من  كل من يدافع عن �أرضه وعرضه ” اإ
قام بغزو العراق و�أفغا�س�تان وق�ل �أك�ر من 2 مليون من ا�أ�ر�ء 
المدني�ن ل�سوا من المسلم�ن ، وكلنا يعلم �أن من يحتل فلسط�ن 
اليوم ويقوم �لته��ر القسري �أبناءها العزل ل�سوا من المسلم�ن !

- بعد �أك�ر من خمسة عشر عامًا على غزو العراق و�أفغا�س�تان؛ 
�أم  الم�شودة  والديمقراطية  الإج�ماعية  العدالة  �أمر�كا  هل حققت 

�ر�ت البالد والعباد في فوضى وفقر وق�ل ؟!

- مصر مق�رة الغزاة ، و�أفغا�س�تان مق�رة الإم�راطور�ت.

- و�ء �ورو� ت�دي �ب�ر ول�س مؤامرة ، وقد شهد العالم �الل 
�لمالي�ن  وكانت ض�ا�ها  م�ه  ف�كًا  �أشد  �أوبئة  الماضي�ن  القرن�ن 
المملينة ح�ى تم ا��راع التحصينات ، لكن لم �كن هناك تغطية 
قصدي.  تفهمون  ا�كم  و�أعتقد   ، ف�ه  المبالغ  الشكل  بهذا  عالم�ة  اإ
�أنه مؤامرة ، فك�ف يُعقل للمؤامرة �أن تُص�ب  ذا اف�رضنا �دًل  واإ
�أص�ابها بهذا الشكل المخيف ؟! هل تدر�ون الكم الهائل �أعداد 
والول�ت  اإسرائيل  المحتل  الصهيوني  الك�ان  دولة  في  المصاب�ن 
وكافة  المس�تو�ت  جميع  على  و��رها  والص�ن  و�ريطانيا  المت�دة 

نها تقدر �لمالي�ن .. �أحد �أقر�ئي كان مريضًا �لك�د  ا�أصعدة .. اإ
صابته الفورية بو�ء �ورو�. والقلب لك�ه توفى من اإ

- المؤامرة الحق�ق�ة �أن نت�اذل عن مقاومة هذا الو�ء و�أل ن�أ�ذه 
على محمل ال�د.

- الدول التي تتعامل مع و�ء �ورو� وتخرج م�ه ب�أقل خسا�ر 
ممك�ة سوف تصبح دوًل عظمى.

العالم  دول  كل  على  ي��غي  الذي  ال�ديد  هوالعدو  �ورو�   -
الإت�اد ضده.

لى �أبطال �أو ثوري�ن  لى علماء ل اإ - ربما العالم اليوم ب�ا�ة ماسة اإ
�أو ُم�ظر�ن.

- العرب ي��مون ل��س واحد ، ويعبدون رب واحد ، ويتكلمون 
بلغة واحدة ( اللغة العربية ) ، ويدينون بد�ن واحد ( الإسالم ) ، 
ويصلون صالة واحدة ، ويقر�أون كتاب واحد ( القر�ٓن الكريم ) ، 
ويحجون لب�ت واحد ( الكعبة ) ، ويملكون كل �أس�باب الإت�اد 
 ، مختلفة  �أج�اس  ي��مون  اليهود  ب��ما   .. يتفرقون  ذلك  ومع   ،
لى ثقافات ش�تى ، ويملكون  ويتكلمون بلغات مختلفة ، وي��مون اإ

كل �أس�باب التفرق ، ومع ذلك يت�دون.

فساد  ؛  الحكومي  المس�توى  على  بالد�  في  اليوم  نعانيه  ما   -
للكفاءات  هدار  واإ ج�ماعي  اإ وظلم  فقر  لى  اإ يؤدي   ، دارة  اإ وسوء 
وسوء  وعي  وقلة  جهل  ؛  الشع��ي  المس�توى  وعلى   .. وال�روات 

�أدب و�أزمة �أ�الق.

ق�صادية في المقام ا�أول وا�أ��ر. دارية واإ - مشاكل مصر اإ

في مصر سوف  الجميع  على  القانون  وتطبيق  القضاء  تفعيل   -
يحقق العدل والعدالة الإج�ماعية ( بعد رد المظالم ) ، و�لتالي �زيد 

من الرضا الشع��ي وا�أداء الحكومي على حد سواء.

نهاء حالت السخط  - تفعيل القضاء العسكري في ال��ش مهم لإ
ب�ن صغار الجنود والضباط.

طاعتهم  - ل ي��غي م�اكمات الضباط في الدا�لية وال��ش على اإ
ل�أوامر ح�ى لو كانت �اطئة حفاظًا على تماسك القوات وكذلك 
هى  ا�أساس�ية  الجنود  مهمة  �أن  ؛  المعنوية  روحهم  على  حفاظًا 
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طاعة ا�أوامر دون تفك�ر. اإ

- ي��غي �أن نحرص على �أن �كون ا�أوامر الصادرة عن الق�ادة 
على در�ة عالية من الحكمة والصواب ح�ى ل نقع في اإشكاليات 

�ب�رة بعد اإصدارها.

- �أع�رف �أن ق�ل الثوار ( بواسطة النظام السابق ) كان خطئًا 
�ب�رًا ، لكن م�اكمة الضباط خطئًا �أك�ر من ش�أنه �أن يقضي على 

ا�أمن والإس�تقرار في بالد�.

مع  للتعامل  الضباط  وتدريب  ت�أهيل  �رامج  �شدة  �أدعم   -
المواطن�ن بدون عنف �أو تعذيب ، وهذه ال�رامج �ج�ة في دول 

كث�رة.

زالتها ، وبناء مس�توطنات ”  - ل يمكن تطو�ر العشوائيات بل اإ
مدن ” �ديدة.

ل�ل  ال�ديدية  للسكك  لإ�شاء مدن �ديدة وخطوط  �أم�ل   -
مشكلة الإسكان ، وعمل ا�أنفاق ل�ل مشكلة الإزدحام.

- �أم�ل لإ�شاء بنوك �أهلية وحكوم�ة لز�دة حجم الإس��مار.

عادة تدو�ر النفا�ت. - ي��غي اإ

نهاء �دمة الس�يارات �أقل من موديل 2005 للم�افظة  - ي��غي اإ
على الب��ة من التلوث وتقليل الحوادث ومعدل الوف�ات.

واعي  وش�باب   ، ورش�يدة  قوية  حكومة  لى  اإ ب�ا�ة  مصر   -
وم�قف ؛ يفهم ما تواجهه البالد من �أزمات دا�لية وما تتعرض له 

مؤامرات �ارج�ة.

- ل�س كل معارض على حق ، ول�س كل مؤيد على �طل.

- النضال الحق�قي �أل تضر بلدك .. المعارضة الوطنية الشريفة �أل 
�كذب على من تعارض.

- الظروف وا�أحداث من ش�أنها �أن تغ�ر مواقف القادة والساسة 
المتصلبة ، وقد ت�أتي بقرارات عكس�ية.

لهية �أقوى من �أي قرار س�ياسي و�أعظم من  - وحدها القدرة الإ
�أي جهة س�يادية عليا �أو �أي تنظيم �ارق ، وهى �فذة ل م�الة. 
رادته  ونحن نؤمن ب�أن الله س�ب�انه وتعالى هو الذي يد�ر الكون �إ

وحكمته دون �أي تد�ل.

لهية قادرة ل م�الة على حماية الإ�سان من  - وحدها العناية الإ
سوء تصرفاته ومن سوء تصرفات ا�ٓخر�ن. ونحن نؤمن �أن ال��ر 
ليه ، و�أنه عز و�ل قد  ليه س�ب�انه وتعالى و�أن الشر ل�س اإ كله اإ
ي��لي الناس �لإبتالءات التي ظاهرها الشر و�طنها ال��ر الك��ر 
، بمعنى �أن الله عز و�ل قد �ك�ب على الناس بعض الشر ليدفع 
عنهم شرُا �أك�ر �أو �كون هذا الشر س��ًا في حصول ال��ر العظيم.

لهية ل �شوبها  - ل تو�د قوان�ن للطبيعة ، لكن تو�د قوان�ن اإ
النقص ول يع�ريها الخط�أ ول ت�رك ش��ًا للصدفة �أو السهو وال�س�يان.

القوات  �أيدتها  نقالً� ، ولكن ثورة شعبية  اإ يونيو ل�ست   30 -
و�أم�ها  مصر  على  حفاظًا  وساندتها   ، الباسلة  المصرية  المسل�ة 

س�تقرارها. واإ

ل�سوا  وهم   ، المسلمون  الإخوان  مع  مشكلة  لدينا  ل�س   -
 .. الس�ياسي  المشهد  لتصدر  مؤهل�ن  ��ر  لك�هم   ، مظلوم�ن 
ومواقفهم ا�أحادية ال�امدة هى ما تعرضهم لكراهية الشعوب وعداوة 

الحكام. ولست مع اإضطهاد ف�ة بعينها.

- الإخوان المسلمون ��ر مؤهل�ن لتصدر المشهد الس�ياسي في 
 ، معه  ي�شار�ون  �أو  ا�ٓخر  ي��رمون  .. ول  العرب�ي  والعالم  مصر 
على عكس ما �زعمون ( يقولون ). والجماعة تحتاج لإعادة هيكلة 
�لسلطة  والإس��داد  يثار  الإ من  �أيضًا  تعاني  �أنها  ا�أصلح  وتقديم 
بعادهم عن دا�رة صناعة القرار. و�أ�لب  وكذلك تهم�ش الكفاءات واإ

ليها ض�ا� لقرارات الق�ادة الفردية ا�أحادية. المن�س�ب�ن اإ

- بعض قادة الإخوان المسلمون م�ورطون في قضا� ت�ا�ر مع 
جهات �أج�بية معادية للدولة المصرية.

ق�صادً� دا�ل �ر�يا ؛ لك�ه سمسار حروب في  - �أردو�ان نجح اإ
ال�ارج ، ولن �س�تطيع تعم�ر سور� والعراق ، ولديه مشكالت 
 ، ال�ر�ية  والمعارضة  واليو�ن  وروس�يا  والعرب  ا�أ�راد  مع  �ب�رة 
وعالقاته بدولة الك�ان الصهيوني المحتل اإسرائيل �أك�ر من عالقات 
اليهود الإسرائيلي�ن ضخم �دا  ن�ل�را به ، وحجم اس��ماراته مع  اإ
للقضية  �أنه حامي  نفسه على  �ُسوق  فهو  الرغم من ذلك  .. وعلى 
الفلسطي��ة ونص�ر للفلسطين��ن .. وهو يندد دائمًا بعالقات العرب 
مع الصهاينة ، وفي الوقت نفسه ل يقدم على سحب سف�ره ال�ر�ي 



موسوعة تاريخ بني إسرائيل - الجزء األول

-20-

مقدمات 

من تل �أب�ب.

- ال��ش المصري العظيم هو درع الوطن وحامي الحمي ، وهو 
الحصن الحص�ن والمالذ المنيع .. حفظ الله مصر وشعبها و��شها 

وقادتها وسلمها من كل مكروه وسوء.

مالذ   ، لل�ائف�ن  مالذ   ، ل�ٓم��ن  مالذ  المصري  ال��ش   -
للمس�تضعف�ن ، بعد الله س�ب�انه وتعالى.

- لبد من تدريب عدد ل ب�أس به من القوات العسكرية وا�أم�ية 
على حروب الإس�ت�زاف وحرب العصا�ت والحروب الإلك�رونية.

مواجهة  في  ا�أبطال  وقادته  العظيم  المصري  ال��ش  �أدعم   -
الإرهاب والتطرف.

- الحرب على الإرهاب والتطرف فرض ع�ن على كل مسلم ، 
وواجب وطني على كل مصري.

- الحرب على الإرهاب تبد�أ �لعلم والتعلم ، �لد�ن والتد�ن.

- الحرب على الإرهاب ل تقل �أهمية عن حرب �أكتو�ر 73 .. 
حرب  في  نتصار  الإ عن  ش�أً�  يقل  ل  الحرب  هذه  في  وانتصار� 

�أكتو�ر المجيدة.

وال�د  التطرف  مواجهة  �أمر هام في  الوسطي  الإسالم  - دعم 
من ظاهرة الإرهاب.

- داعش و��رها من التنظيمات التكف�رية ” الإرهابية ” ل�ست 
من الإسالم في شئ ، وهى جزء ل يتجز�أ من حروب الجيل الرابع 
�أن الإسالم �اء  العالم الإسالمي من الدا�ل. فهل يعقل  لتمزيق 

لتكف�ر المسلم�ن وق�لهم وتمزيق �أوطانهم !!

- تحس�ن ا�أوضاع الإق�صادية سوف ي�د من ظاهرة التطرف 
ح�يا�اتهم. والإرهاب التي �زدهر على فاقة الناس وك�رة اإ

- تحس�ن ا�أوضاع الإج�ماعية والثقاف�ة سوف ي�د من ظاهرة 
التطرف والإرهاب التي �زدهر في �أجواء الجهل وا�أم�ة.

- الدعم الحكومي للتيارات الدي��ة المعتدلة من ش�أنه �أن يقضي 
على الإرهاب والتطرف بدون �أن نطلق رصاصة واحدة.

ل  والعنف   .. �لفكر  والفكر  �لكلمة  الكلمة  بمواجهة  �أؤمن   -

ل عنفًا. يولد اإ

ع�رافات النات�ة عن التعذيب. - ل ق�مة لالإ

وتقاليد�  عاداتنا  من  �بع  ��ر  �أنه  المصري  ال�سار  مشكلة   -
�لديمقراطية  �أتباعه  وينادي   ، والثقافي  الديني  ل�راثنا  ومعادي   ،

والحرية ، لك�هم �أول من يثورون عليها ح�نما ل ت�أتي بهم.

- في بالد� ينادون �لديمقراطية وحرية الر�أي ، ويقمعون كل 
م�الف.

- ماذا لو قام كل م�ا بدوره كما ي��غي.

- ا�أج�ال القادمة قد �كون �أك�ر رق�ًا وعلمًا ، لك�ها �أقل وعيًا 
لى العزلة والإهتمام �لش�ئون الفردية  و��رة ، وقد �كون �أك�ر م�ًال اإ

ال�اصة.

جعلت  الإج�ماعي  التواصل  ووسائل  ن�رنت  والإ التك�ولوج�ا   -
لكل م�ا عالمه ال�اص به.

- �أدعم ال�شر الذاتي self-publishing والطباعة عند الطلب 
لى زوال. �كل قوة ، و�أشعر �أن الطباعة التقليدية في طريقها اإ

- ال�شر الذاتي سوف �زيل عوائق ال�شر التقليدية �أمام المؤلف�ن 
والقراء على حد سواء ، وسوف يجعل عملية ال�شر �أمر �س�يط 

وسهل وم�سور.

طاقاتهم  لتفريع  ماسة  حا�ة  في  القادمة  وا�أج�ال  الش�باب   -
ا�أدبية والعلمية في القراءة والك�ابة. لماذا ل يو�د ُكتاب تحت سن 
الف�ون.  للمتخصص�ن في كل فن من  القراءة  العشر�ن ؟! وي��غي 
�أحد.  يعرفها  ل  والمس�ري  محمود  ومصطفى  للعقاد  كتب  وهناك 
نُ��ر المؤلف�ن على كتا�ت بعينها ، ويجب �شجيع  �أن  ول ي��غي 

الك�ا�ت �ارج الصندوق.

- ل ي��غي التقليل من الُك�اب الصغار �أو اح�قار �أعمالهم ا�أدبية 
�أو  �ب�ر  �أمه مؤلف  يُولد من بطن  �سان  اإ �أنه ل يو�د  فالحق�قة   ،

كاتب مشهور.

- كث�ر من القادة وصناع القرار في البالد المتقدمة لديهم مؤلفاتهم 
التي يُلهمون بها شعوبهم و�أتباعهم. وكث�ر م�هم يؤلف س�رته الذاتية 

في نهاية ح�اته لتصبح ن�راسًا له ول�أج�ال القادمة.
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لى ممارسة مس�تمرة وبحث مضني  - الك�ابة والت�أليف فن يحتاج اإ
وخ�ال واسع وذهن �الي وتفرغ و�راكم ل��رات س�نوات عديدة.

- يجب �أن نبحث عن حلول لمشكالتنا الحياتية عند المؤلف�ن 
والك�اب.

- الك�اب سلعة من النوع الراقي ، وتختلف مس�توي رق�ها بقدر 
ما تحتويه من معلومات و�أفكار ذات ق�مة ، والمؤلف م�له م�ل 

نفاق على نفسه وعلى مؤلفاته. ��ره يحتاج �أن يجني ا�أموال لالإ

- تفا��أت �لحجم الهائل لشركات الدعاية وال�سويق ا�أمر�ك�ة 
المتخصصة في �سويق الك�ب ( ما ب�ن علمي و�أدب�ي وبحثي وديني 
وس�ياسي و��رها ) والروا�ت �كافة �أنواعها .. و�أبهرني العدد الهائل 
�ب�رة  شركات  لى  اإ بعد  ف�ما  تحولت  التي  الذاتي  ال�شر  لمنصات 
لك�روني. ووقفت  وضخمة ت�شر في جميع الف�ون ما ب�ن مطبوع واإ
بنفسي على ن�احات كث�ر من الُك�اب الذ�ن بد�أوا من الصفر �أم�الي 
.. في الوقت الذي انهالت على ف�ه – وعلى زمالئي من المؤلف�ن – 

رسائل التث��ط والإح�اط من دور ال�شر في بالد� ..

- بالد� تُعاني من �أزمة حق�ق�ة في الدعاية وال�سويق ، والبعض 
وجهة  من  وال�سويق  محضة.  رفاهية  ال�سويق  يعت�ر  بالد�  في 
لى  نظري هو �أن تُعرف �لناس بمنت�ك ( سلعتك ) و�أن تصل به اإ
ليه ، ولكل م�تج مهما كانت جودته شري�ة عريضة  من يحتاجون اإ

من المجتمع.

بيع  �أ�ل  - هناك من يعتمد على ال�داع والكذب والغش من 
م�ت�اته.

ل المتحضرون و�أص�اب  - القراءة والك�ابة لغة راق�ة ل يفهمها اإ
الذوق العالي.

- �أحب القصص والروا�ت بصفة عامة ، و�أعشق الخيال العلمي 
، و�أتمنى �أن ي�أتي اليوم الذي �أكتب ف�ه رواية تنال رضا الجميع.

- كث�ر من روا�ت الخيال العلمي في الماضي �أصبحت حق�قة 
اليوم ، ولشك �أن روا�ت اليوم سوف تصبح حق�قة �دا.

- مساك�ن هؤلء الذ�ن يؤلفون روا�ت الخيال العلمي ؛ خ�الهم 
�البية  دراك  اإ فوق  وكتا�تهم   ، الناس  من  الك��ر�ن  خ�ال  �س�بق 
و�أ�لب تصوراتهم تصبح حق�قة في  �أحد ،  يُصدقهم  ال�شر ، ول 

المس�تق�ل القريب �أو البعيد.

على  الإ�سان  َعَزَم  بفكرة  بد�أت  المس�تحيلة  ا�أمور  �أ�لب   -
تطبيقها.

�الق  �أحمد  الدكتور  المحبوب  للكاتب  يوتوبيا  رواية  قر�أت   -
لى  اإ اليوم  عالم  يتحول  هل  نفسي  في  وقلت   ، الله  رحمه  توف�ق 
يوتوبيا على هذا الغرار ، ح�ث يع�ش ا�أغنياء في معزل وتعال عن 

الفقراء الذ�ن يعانون قسوة الحياة !

- �أعجبني رواية �أن��خر�س�توس للكاتب �أحمد �الد مصطفى ، 
على الرغم من اخ�الفي معه في بعض الموضوعات وبعض النقاط ، 

بداعي. لك�ها تظل في النهاية عمل اإ

روا�ت  من  �ويلو  �ولو  ال�رازيلي  للكاتب  الخيميائي  رواية   -
الخيال العلمي المدهشة.

ن�ل�زية ج. ك.  - �أك�ر شئ رائع في رواية هاري بو�ر للكاتبة الإ
رولينغ �أنها تبحث �ارج الصندوق ت�أتي ب�أفكار غريبة و��ر م�وقعة.

- لو كان الفقر ر�ًال لق�له.

- ما �أق�ح الفقر وما �أجمل الفقراء.

- ل ي��غي الحكم على ا�ٓخر�ن من الظاهر �أو من �الل المظاهر.

- �أمن مصر خط �أحمر .. وح�نما يتعلق ا�أمر ��أمن القومي ، 
فال ت�دثني عن حقوق الإ�سان.

- �أشعر �لسعادة الغامرة ح�نما �أرى شعار ” صنع في مصر ” �أو 
” صنع ب�أيد مصرية مائة في المائة ”.

الشديد ��ر  لك�ها ل�ٓسف  الم�الت  لدينا كفاءات في كل   -
مس�تغلة ، والك��ر م�هم يفكرون �دً� في الرح�ل بال رجعة كل 

يوم.

فال   ،  ( الناس   ) ا�ٓخر�ن  ح�رام  اإ على  تحرص  �أنك  طالما   -
ح�رامك  اإ ف�قدر   .. ش�أنك  من  يُقلل  �أو  يُهينك  �أن  �أحد  �س�تطيع 

ح�رامك لنفسك. ل�ٓخر�ن بقدر اإ



موسوعة تاريخ بني إسرائيل - الجزء األول

-22-

المقدمة 


المقدمة 

ن الحمد لله نحمده و�س�تعينه و�س�تغفره و�س�تهديه ، ونعوذ �لله  اإ
من شرور �أنفس�نا ومن س��ات �أعمالنا ، من يهده الله فال مضل له 
ل الله ، و�أشهد �أن  له اإ ، ومن يضلل فال هادى له ، و�أشهد �أن ل اإ

محمدًا عبده ورسوله ، �أما بعد : 

فاإن �أصدَق ال�ديِث كتاُب الله ، و�أحسَن الهدي هدُي محمٍد 
صلي الله عليه وسلم ، وشَر ا�أموِر ُم�د�تُها ، وكَل م�دثٍة بدعة 

، وكَل بدعٍة ضاللة ، وكل ضاللة في النار.

َو��نُتم  ل� 
�
ا تَُمو�ُن�  َوَل  تَُقاِتِه  َحق�  �َه  الل �ُقوا  ات �َٓم�ُوا  �ِذ�َن  ال �هَا  ��ي  �َ  ”

�ل عمران – 102 ). ْسِلُموَن ” ( � م�

�ْفٍس َواِحَدٍة َوَ�لََق  ن ن �ِذي َ�لََقُكم ّمِ �ُكُم ال �ُقوا َر� �هَا الن�اُس ات ” َ� ��ي
�ِذي �ََساَءلُوَن  �َه ال �ُقوا الل ِم�ْهَا َزْوَجهَا َوبَث� ِم�ْهَُما ِرَ�اًل َكِث�ًرا َوِ�َساًءۚ  َوات

�َه َكاَن عَلَْيُكْم َرِق�ًبا ” ( ال�ساء – 1 ). ن� الل �
ِبِه َواْ��ْرَحاَم ۚ ا

�َه َوُقولُوا قَْوًل َسِديًدا (70) يُْصِلْح  �ُقوا الل �ِذ�َن �َٓم�ُوا ات �هَا ال ” َ� ��ي
�َه َوَرُسولَُه فََقْد فَاَز فَْوًزا  لَُكْم ��ْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُو�َُكْم ۗ َوَمن يُِطعِ الل

َعِظيًما (71) ” ( سورة ا�أحزاب ).

وبعد : 

في  يُفسدوا  �أن  اإسرائيل  بني  علي  و�ل  عز  الله  كتب  فلقد 
ا�أرض ، و�أن يت��روا ف�ها مرت�ن ، ح�ث يقول تعالى في محكم 
ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب لَُتْفِسُدن� ِفي اْ��ْرِض 

�
لَٰى بَِني ا

�
�ٓ�ته : ” َوقََضْينَا ا

ا َكِب�ًرا ” ( الإسراء – 4 ) ، والمقصود �لك�اب  تَ�ِْن َولََتْعلُن� عُلُو� َمر�
رض ) �أي  هو التوراة )1( ، والمقصود بقوله تعالى ( لتفسدن في ا�أ
الفساد المرتبط بوجود بني اإسرائيل في ا�أرض المقدسة فلسط�ن 

اإسرائيل ، وطالما  بني  يُ�اطب  الله عز و�ل  ن  التوراة �أ الراجح هو   (1)
�أنه مك�وب في التوراة والقر�ٓن الكريم فالبد �أنه مك�وب �لضرورة في اللوح 

المحفوظ ق�ل ذلك.

لى العالم �أجمع. وفي المرة الثانية يعلون عُلوًا  ، والذي يصل شره اإ
�ب�رًا علي المسلم�ن والنصاري وسا�ر ا�أمم ، وهذه المرة ت�دث 

في الزمان الذي نع�ش ف�ه.

�راهيم عليهم  ن ” اإسرائيل ” هو ن��ي الله يعقوب �ن اإس�اق �ن اإ اإ
السالم ، وكلمة ” اإسرائيل ” هى كلمة ع�رية تعني ” عبد الله ” 
، وبنو اإسرائيل هم �أولد يعقوب �ن اإس�اق عليهما السالم ، وهم 
اليهود ق�لة ا�أن��اء عليهم لعنة الله .. كتب الله عليهم التيه في ا�أرض 
�أربع�ن س�نة ، في زمان كليم الله موسي عليه السالم ، لعبادتهم 
الع�ل مع السامري بعد ن�اتهم من بطش فرعون وحاش��ه ، وذلك 
بعد هالكه مع ج�ده في البحر ا�أحمر .. ثم كتب الله عليهم التفرق 
فسادهم  واإ فسادهم  �س�ب  طويلة  قروً�  ا�أرض  في  �ٓخرى  مرة 
وفسقهم وبُهتانهم وق�لهم ا�أن��اء ( م�ل : ز�ر� ويح��ى عليهما السالم 
) ، وم�اولتهم ق�ل ن��ي الله ع�سي عليه السالم و�أمه العذراء البتول 
مريم عليها السالم ، وما ق�لوه وما صلبوه ولكن شُ�به لهم ، بل رفعه 
لي ا�أرض في �ٓخر  ليه في السماء .. ولسوف ي�زل يومًا ما اإ الله اإ
الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ل�شهد عليهم .. ف�ظهور 
حواري ع�سي و�أنصاره من النصاري تفرق اليهود في ا�أرض �أش�تااًت 
لى الناس  لى العرب �اصة واإ وجماعات .. وبظهور رسالة الإسالم اإ

زدادوا تفرقًا وش�تااًت. كافة ، اإ

رادته كتب عليهم �أن يجتمعوا مرة  لكن الله عز و�ل بحكمته واإ
�نية في �ٓخر الزمان في ا�أرض المقدسة ( فلسط�ن ) ؛ ليقضي 
عليهم ، ويُ�لص الناس من شرورهم ومكرهم و�درهم ، و�كون 

نهايتهم ا�أ�يدة.

ثم يعود ما تبقي م�هم – س�بعون �ألفًا من يهود �أصفهان - مرة �لثة 
الله - ،  ذن  القادمة – �إ نهاية ال�الفة الإسالم�ة  الد�ال في  مع 
لُي�اربهم المسلمون في ب�ت المقدس ، ويقضون عليهم عن �كرة 
لي ق�ام الساعة .. لتنطوي صفحتهم  �أبيهم ، فال يعودون مرة �أخري اإ
لى ا�أبد ، وت��ه�ي قصتهم في العالم�ن �أبد ا�ٓبد�ن ، ح�نما يق�ل  اإ
ع�سي �ن مريم الد�ال بحربته ، ويد�ل اليهود والنصارى في د�ن 

س�سالم ، مختار�ن ��ر ُمرغم�ن. الإسالم ، �سالم وحب واإ

يقول �ن الق�م )2( : 

�اثة اللهفان ( 2 / 1119 - 1120 ) ، طبعة عالم الفوائد. (2) اإ
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” ومن تالعبه )1( بهم )2( : �أنهم ي��ظرون قائًما )3( من ولد داود 
هذا  و�أن   ، ا�أمم  جميع  ماتت  �لدعاء  شف�يه  ك  حر� ذا  اإ  ، الن��ي 
اليهود  �أي  به. وهم –  ُوعدوا  الذي  المس�يح  �زعمهم هو  المنتظر 
نما ي��ظرون مس�يح الضاللة الد�ال ، فهم �أك�ر  )4( - في الحق�قة اإ

ل فمس�يح الهدى ع�سى ا�ن مريم عليه السالم يق�لهم ،  �أتباعه ، واإ
ول يُْبِقي م�هم �أحًدا. وا�أمم الثالث )5( : ت��ظر م�تظًرا يخرج في 
نهم ُوعدوا به في كل مل�ة ، والمسلمون ي��ظرون  �ٓخر الزمان ، فاإ
 ، الصليب  لَكسر   ، السماء  من  مريم  ا�ن  ع�سى  المس�يح  �زول 
وق�ل ال��ز�ر ، وق�ل �أعدائه من اليهود ، وعب�اده من النصارى ، 
وي��ظرون خروج المهدي من �أهل ب�ت النبوة ، يم�أ ا�أرض عدًل 

هـ. ، كما ملئت جوًرا وظلًما ” اإ

لى  اإ اليهود  �ألفي عام يعود  �أك�ر من  التاريخ م�ذ  و�أول مرة في 
ا�أرض المقدسة ( �أرض الميعاد ) في فلسط�ن. وهذا في حد ذاته 
للمسلم�ن تحققت ، و�أوشكت على  الله  ع�از قر�ٓني ونبوءة من  اإ

نتهاء. الإ

النبوءات  لتحق�ق  والعكسي  التنازلي  العد  ب�أن  القول  ويمكن 
الإسالم�ة وحدوث الم�شرات ال�اصة �لمسلم�ن ، قد بد�أ �لفعل 
لى فلسط�ن ح�ث ا�أرض المقدسة ، لك�ه  �لعودة الثانية لليهود اإ
ن شاء الله بف�ح المسلم�ن لب�ت المقدس ، ليبد�أ  سوف �ك�مل اإ
ل  والتمك�ن  نتصار  والإ والنصر  العزة  من  للمسلم�ن  �ديٌد  عهٌد 

(1) �أي ( ومن تالعب الش�يطان ب�أمة اليهود ).
(2) �أي �ليهود و�أمة بني اإسرائيل.

المس��هض  الناهض  الظاهر  هو  ؛  اللغة  في  والقائم   ، قادمًا  �أو  قائمًا   (3)
العق�دة  هذه  �سمى  ب��ما   ، المس�يح  �أو  �لماش�يح  عندهم  �سمى  ما  وهو   ،

�لماش�ي�انية.
والمنظمات   ( ن�لوسا�سون  ا�أ  ) ال�رو�س�تانت  و�أتباعهم من  اليهود  �أي   (4)
 ) المتنوري�ن   – والجمجمة  العظام  م�ظمة   – الماسونية  ؛  م�ل   ، السرية 
خصوصًا المتنوري�ن ) ، فهم �ُسمون �أنفسهم ح�ى ا�ٓن ب�أعداء الس�يد المس�يح 
( antichrist ) ، وذلك �أنه عندما حملت مريم العذراء �لس�يد المس�يح 
بنها الذي في بطنها  ع�سى ، قام اليهود ب�شويه سمعتها ، وم�اولة ق�لها هى واإ
لى الربوة ( ربوة ذات قرار ومع�ن ) في دمشق ، وعندما بعث  لك�ها هربت اإ
الله المس�يح ع�سى �ن مريم حاول اليهود ق�له وصلبه لكن الله ن�اه م�هم. وقد 
التنظيمات السرية في جوهرها على معاداة النصارى والنصرانية  �ش�أت هذه 

الحق�ق�ة ومعاداة الس�يد المس�يح ذاته.
سالم�ة واليهودية والنصرانية ( المس�يحية ). مة الإ (5) �أي ا�أ

نذ�ر قوي  الثانية لالإسالم ). و�كون هذا  العالمية  نتكاس ف�ه (  اإ
ق�راب ق�ام الساعة. �إ

ولذا يُفسر الكاتب التوراتي ا�أمر�كي هال ليندسي ( 1929 - 
... ) Hal Lindsey اتريخ الشرق ا�أوسط والعالم كله في كتابه 
The Late, Great Planet الكرة ا�أرضية العظيمة السابقة )

ن دولة اإسرائيل هى الخط التاريخي لمعظم  Earth ) بقوله : ” اإ
هـ. �أحداث ال�اضر والمس�تق�ل ” اإ

�أمة  اليهود  يُصبح  �أن  ق�ل   ”  : الك�اب  نفس  في  �أيضًا  ويقول 
�أما ا�ٓن وقد حدث ذلك ، فقد بد�أ العد  لم �ُكشف عن شئ ، 
العكسي ل�دوث المؤشرات التي تتعلق بجميع �أنواع النبوءات )6(. 
لى النبوءات فاإن العالم كله سوف يتمركز على الشرق  س��ادًا اإ واإ
ا�أمم  كل  ن  اإ ا�أ��رة.  ا�أ�م  في  اإسرائيل  على  و�اصة  ا�أوسط 
ن  اإ هناك.  يجري  بما  م�ورطة  تصبح  ، وسوف  تضطرب  سوف 
وي�أ�ذ   ، الوقت  هذا  في  يتطور  ذلك  �رى  �أن  ا�ٓن  س�تطاعتنا  �إ
ا�أحداث  ت�أ�ذ  كما  تمامًا  النبوءات  مجرى  في  الصحيح  مكانه 

هـ. اليوم�ة مواقعها في الصحف اليوم�ة ” )7( اإ

وفي هذا الصدد يت�دث �أيضًا الرئ�س ا�أمر�كي ا�أس�بق رو�لد 
ريغان )8( Ronald Reagan ( 2004 - 1911 ) ، قائًال )9( : ” 
ن جميع النبوءات التي كانت يجب �أن تتحقق ق�ل هرمجيدون )10( اإ
قد تحققت ، ففي الفصل الثامن والثالث�ن ( 38 ) من حزق�ال )11(

�أن الرب س�ي�أ�ذ �أولد اإسرائيل من ب�ن الوثن��ن ، ح�ث س�يكونون 
لى ا�أرض الموعودة. لقد  اإ مش�ت��ن ، ويعودون جميعهم مرة �نية 
تحقق ذلك �أ��رًا بعد �ألفي س�نة ، و�أول مرة يبدو كل شئ في 

هـ. نتظار معركة هرمجيدون والعودة الثانية للمس�يح ” اإ مكانه �إ

(6) يقصد النبوءات التي وردت في الك�اب المقدس ( التوراة ).
(7) كتاب النبوءة والس�ياسة – غر�س هالسل ، �رجمة محمد السماك ، دار 

الشروق ، ص 5 – 6.
(8) كتاب النبوءة والس�ياسة ، غر�س هالسل ، �رجمة ؛ محمد السماك ، 

دار الشروق ، ص 48.
له عام 1971م ، بمصاح�ة صديقه (  �أق�م  الذي  العشاء  (9) وفي ذلك في 

ج�مس م�لز ) ؛ الرئ�س السابق لم�لس الش�يوخ في ولية كاليفورنيا.
(10) هرمجيدون �أو �أرم�دون.

(11) حزق�ال : هو ِسفر موجود في الك�اب المقدس ( التوراة ).
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الصهيونية  ا�أصولية  هذه  على  السماك  محمد  الدكتور  و�رد 
الم�شددة  ا�أفكار  ا�أن�لوسا�سون ، وهذه  يعتنقها  التي  المتطرفة 
التي �ُروج لها الصهيونية المس�يحية في الول�ت المت�دة ا�أمر�ك�ة 
وفي العالم �أجمع ، قائًال في عبارات رائعة وجميلة )1( : ” بعض 
وبعض   .. صحي�ة  �أنها  يعني  ل  ذلك  ولكن   ، تدوم  الإعتقادات 
القواعد تت�ذر ، ولكن ذلك ل يعني �أنها عادلة .. وبعض التقاليد 
عتقادات وقواعد  تت�أصل ، ولكن ذلك ل يعني �أنها ضرورية .. ثمة اإ
من  ول�س   ، الإس�تمرار  على  قدرتها  ديموم�ها من  �س�تمد  وتقاليد 
ن ا�أفكار �أش�به ما �كون  صحتها �أو من عدالتها �أو من ضروريتها .. اإ
س�تعدادًا لتق�لها ..  �لف�روسات ، فه�ي تع�ش وتن�شر عندما ت�د اإ
هـ. وهى تموت وتند�ر عندما توا�ه م�اعة �رفضها وتقطع تواصلها ” اإ

ذا كان اليهود اليوم يحكمون العالم �أو يمتلكون القوة والنفوذ  واإ
، فال يمكن �أحد �أن ينكر حق�قة �أن النفوذ والقوة وحدها ل�ست 
اس�ت�دام  يُدينهم هو سوء  ما  لكن  ما ،  تهام شعب  لإ كاف�ًا  س��ًا 
ساءة  اإ يث�ت  ولم  قوة  هناك  كانت  فاإن   !! القوة  النفوذ وهذه  هذا 
�أساءوا  اليهود  فاإن  !! و�لطبع  لها  يُعت�ر مدحًا  فهذا  اس�ت�دامها ، 
اس�ت�دام هذا النفوذ وهذه القوة مع ا�أممي�ن ومع عام�هم في كل 
مرة يُمتحنون بها. فهناك م�ارق يهودية تقام ل�أممي�ن وللمنصف�ن 
من بني قومهم �س�تمرار على غرار المحرقة النازية �أو �أشد قسوة .. 
فها هى الشعوب العربية تحصد م�ات ا��لف من �أرواح الشهداء 
عالن دولة الك�ان الصهيوني  العرب في فلسط�ن ومصر و��رها م�ذ اإ
�أرض فلسط�ن ، ولم تجف دماء الشهداء  اإسرائيل على  المحتل 
العجوز  النصرانية  �أورو�  قارة  ذلك حصدت  وق�ل   .. اليوم  ح�ى 
العالمية  الحرب  الق�لى �الل  مالي�ن  �ر�يا  في  العثمانية  وال�الفة 
ا�أولى والثانية ، ولم يُصب �أي من اليهود �سوء .. ول يقف ا�أمر 
عالم�ة  اإ وحروب  ق�صادية  اإ �أزمات  فهناك   ، فحسب  الق�ل  عند 
لى جميع  اإ ولكن   ، العرب فحسب  لى  اإ موجهًا  ل�س  ثقافي  وغزو 
�َما ��ْوقَُدوا َ�ًرا ِللَْحْرِب ��ْطَف��َها  شعوب ا�أرض .. يقول تعالى : ” ُكل
�ُه َل يُِحب� الُْمْفِسِد�َن ” ( المائدة  �ُه َو�َْسَعْوَن ِفي اْ��ْرِض فََساًدا َوالل الل
�ِه  الل ِب�َٓ�ِت  �َْكُفُروَن  �ِذ�َن  ال ن�  �

ا  ” : �أيضًا  تعالى  – 64 ) ، ويقول 
�ِذ�َن يَ��ُمُروَن ِ�لِْقْسطِ ِمَن الن�اِس  ِّ�َن ِبَغ�ِْر َحّقٍ َويَْقُ�لُوَن ال َويَْقُ�لُوَن الن�ِب�

Prophecy and Politics والس�ياسة  النبوءة   ) كتاب  مقدمة  راجع   (1)
Grace (  2000  -  1923  ) هالسل  ا�أمر�ك�ة غر�س  نجيلية  الإ للكاتبة   (

Halsell ، �رجمة : د. محمد السماك.

نَْيا  �ِذ�َن َحِ�َطْت ��ْعَمالُهُْم ِفي الد� ْرُهْم ِبَعَذاٍب ��ِليٍم (21) ��ولَِئَك ال فَ�َّشِ
�ل عمران 21 – 22 ).  َواْ�ِٓخَرِة َوَما لَهُْم ِمْن َ�ِصرِ�َن (22) ” ( �

فهل شعوب العالم مك�وب عليها �أن تدفع ضريبة طموح اليهود 
و�أن  معًا  يُقرروا  �أن  عليهم  �أم  ؟!  الشر�رة  وعبقريتهم  الم�رر  ��ر 
�ُسطروا نهاية لهذا الفصل الشر�ر من المسرح�ة اليهودية الصهيونية 

في التاريخ المعاصر !!

ه�ري  ف�وضح   ، لليهود  العالم  اإضطهاد شعوب  �أما عن حق�قة 
فورد Henry Ford ( 1947 - 1896 ) ، وهو يهودي �أمر�كي 
ومؤسس صناعة الس�يارات في الول�ت المت�دة ا�أمر�ك�ة ، في 
كتابه ( اليهودي العالمي The International Jew ) ، حق�قة 
ن علمنا �أن المت�دث�ن  هذا ا�أمر قائًال )2( : ” وقد �كون من المف�د اإ
�أبدًا  �كن  لم  اليهودي  مشكالت  اإن   ) قالوا  �أنفسهم  اليهود  �سم 
�س�ب دينه ، لك�ها كانت �س�ب �أش�ياء �أخرى يجب �أن يغ�رها 
دينه ). وا�أمميون يعلمون �أن اليهودي ل�س مضطهدًا �س�ب دينه. 
وكل الباح��ن الصادق�ن يعلمون ذلك. وم�اولة �س�ر اليهود تحت 

هـ. غطاء دينهم في مواجهة الحقائق لن �كون ذات ق�مة ” اإ

ف�همة الت��ز الديني �أو العنصرية ضد اليهود هى تهمة �س�تعملها 
�أغراضهم.  للوصول  المتحضرة  الدول  مع  وب�اصة   ، اليهود  �أ�لب 
�أفعالهم  �س�ب  ولكن  دينهم  �س�ب  مضطهد�ن  ل�سوا  فاليهود 

وجرائمهم ، وهذا �أمر �أحب �أن �أنوه عليه �شدة. 

�أصبحت  الجرائم  هذه  ب�أن  الر�أي  يوافق�ي  الجميع  �أن  و�أعتقد 
�شاء ما �سمى  ملموسة مع تصاعد حدة المو�ات الصهيونية ، وبعد اإ
�لوطن القومي لليهود في فلسط�ن. ودون خوض في التفاصيل ، 
فاإن اليهود �س�تمرار يلعبون دور المتطفل مع الشعوب ا�ٓخرى ، 

التي يطلقون عليها لفظ ( ا�أممي�ن ) �أو ( الجوييم ). 

فال �كون �أمام ا�أممي�ن مفرًا من طردهم �أو اإضطهادهم. وهذا 
التطفل لم يمارسه اليهود مع ا�أوروبي�ن فحسب ، بل مع المسلم�ن 
( سواء العرب �أو ا�أ�راك ) ، و��رهم من شعوب ا�أرض وب�اصة 
 ، بحت  عقائدي  ديني  م�طلق  من  التطفل  هذا  وينطلق  الهند. 
هذه  بمثل  �ٓخرها  عن  مملوءة  التلمود  ونصوص   ، اليهود  ف�راث 

(2) راجع كتاب اليهودي العالمي ، ه�ري فورد ، ص 193.
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ا�أفكار الإس�تغاللية وهذا المنطق الرهيب. 

ل  وهم   ، �ب�رة  ب�أعداد  يتجمعوا  �أن   )1( اليهود  صفات  ومن 
يتجمعون في �أما�ن اس�تكشاف �طن ا�أرض ، واس�تخراج المعادن 
، لك�هم يتجمعون في المدن ذات الك�افة العالية. هذه حق�قة �د�رة 
�لإهتمام عندما ي��اول اليهود الإدعاء ب�أن ا�أممي�ن ي��ذونهم ، ح�ث 
يتكدسون في تلك المدن وب�ن من يدعون �أنهم ل يتق�لونهم !! ومن 
�أشهر هذه المدن التي يتجمعوا ف�ها ؛ مدينة نيويورك – �أمس�ردام 
– لندن – �ر�س - موسكو - .. ، وق�ل عام 1948 كانت القاهرة 

والإسك�درية.

لى �أننا ” نحن المسلم�ن  لكن على كل حال ، �أحب �أن �أش�ر اإ
)3( كد�ن  اليهودية  ضد  ولس�نا   ، �عرق  اليهود  ضد  لس�نا   )2(  ”
)4( الإسالم  لى  اإ السليم  تدعو في جوهرها  الصحي�ة  فاليهودية   ،
نما نحن ضد الك�ان اليهودي الصهيوني )5( الُمحتل  والتوح�د .. واإ
والظالم   ، للمقدسات  والمد�س   ، للعرض  والُمغتصب   ، ل�أرض 

للشعب الفلسطيني ، والقاتل لل�ساء وا�أطفال والش�يوخ )6(.

مختلف  ومن   ، ا�أرض  بقاع  ش�تى  من  اليهود  عاش  لقد 
الك�ان  دولة  ق�ام  وق�ل   ، الصهيوني  الإح�الل  ق�ل   ، ال��س�يات 

(1) راجع كتاب اليهودي العالمي ، ه�ري فورد ، ص 195.
(2) �أسلوب �أخ�صاص تقد�ره : �أخص المسلم�ن ، والمسلم�ن ؛ مفعول به.

نما يد�ل تحت ما  (3) ول يد�ل هذا تحت مفهوم عق�دة الولء وال�راء ، واإ
�ُسمى بـ ” فقه ا�أقليات ��ر المسلمة ” �أو ” فقه معاملة ��ر المسلم�ن من 
�ِن“ ( البقرة -  256 ) ، ويقول  ْكَراَه ِفي الّدِ

�
�أهل الك�اب ” ، يقول تعالى : ” َل ا

ن ِدَ�ِرُكْم  �ِن َولَْم يُْخرُِجوُكم ّمِ �ِذ�َن لَْم يَُقاِتلُوُكْم ِفي الّدِ �ُه َعِن ال تعالى : ” ل� يَْنهَاُكُم الل
�َه يُِحب� الُْمْقِسِط�َن (8) ” ( الممتحنة – 8 ). ن� الل �

لَْيهِْمۚ  ا
�
وُهْم َوتُْقِسُطوا ا ��ن تَ�َر�

لى  اإ �ٓدم عليه السالم  �أبو�  ن��اء والرسل من لدن  ا�أ سالم هو د�ن  فالإ  (4)
�س�يد� موسى وس�يد� ع�سى  عليه وسلم ، مرورًا  الله  س�يد� محمد صلى 
���ِزَل  َوَما  لَْينَا 

�
ا ���ِزَل  َوَما  �ِه  ِ�لل �َٓم��ا  ُقولُوا   ”  : تعالى  يقول   ، السالم  عليهما 

ْسَ�اَق َويَْعُقوَب َواْ��سْ�َباِط َوَما ��وِتَي ُموَسٰى َوِع�َسٰى 
�
ْسَماِعيَل َوا

�
ْ�َراِهيَم َوا

�
لَٰى ا

�
ا

 ) ُمْسِلُموَن“  لَُه  َونَْحُن  �ْهُْم  ّمِ ��َحٍد  بَ�َْن  ُق  نَُفّرِ َل  ِّهِْم  ب ر� ِمن  الن�ِ���وَن  ��وِتَي  َوَما 
َوَما  عَلَْينَا  ���ِزَل  َوَما  �ِه  ِ�لل �َٓم��ا  ُقْل  �أيضًا : ”  البقرة  - 136 ) .. ويقول تعالى 
ُموَسٰى  ��وِتَي  َوَما  َواْ��سْ�َباِط  َويَْعُقوَب  ْسَ�اَق 

�
َوا ْسَماِعيَل 

�
َوا ْ�َراِهيَم 

�
ا عَلَٰى  ���ِزَل 

�ل  � ُمْسِلُموَن“ (  لَُه  َونَْحُن  �ْهُْم  ّمِ ��َحٍد  بَ�َْن  ُق  نَُفّرِ َل  ِّهِْم  ب َوالن�ِ���وَن ِمن ر� َوِع�َسٰى 
عمران – 84 ). 

سرائيلي لفلسط�ن. ح�الل اليهودي الصهيوني الإ (5) الإ
ِدَ�ِرُكْم  ن  ّمِ َو��ْخَرُجوُكم  �ِن  الّدِ ِفي  قَاتَلُوُكْم  �ِذ�َن  ال َعِن  �ُه  الل يَْنهَاُكُم  �َما  ن

�
ا  ”  : تعالى  يقول  (6)

اِلُموَن“ ( الممتحنة – 9 ). ِئَك ُهُم الظ� �هُْم فَ��ولَ�� �ْوُهْم ۚ َوَمن يََتَول ْخَراِجُكْم ��ن تََول
�
َوَظاَهُروا عَلَٰى ا

الصهيوني المحتل اإسرائيل ، ب�ن المسلم�ن في سالم و�أمن و�ٓمان 
س�تقرار �شهادة مؤرخي اليهود �أنفسهم. واإ

فلقد �أمر� الله عز و�ل في ُمحكم �أ�ته بـ العدل ح�ى مع ��ر 
المسلم�ن ( من المشرك�ن �أو اليهود �أو النصارى ) ، ح�ث يقول 
�ِه ُشهََداَء ِ�لِْقْسطِ َوَل  ِلل اِم�َن  �ِذ�َن �َٓم�ُوا ُكونُوا قَو� ال �هَا  َ���ي تعالى : ” 
�ُقوا  يَْجرَِم��ُكْم ش�َنَ�ُٓن قَْوٍم عَلَى ��ل� تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو ��ْقَرُب ِللت�ْقَوى َوات
�َه َخِ��ٌر ِبَما تَْعَملُوَن ” ( المائدة – 8 ). وقد حذر� الله عز  ن� الل �

�َه ا الل
تباع الهوى ف�ضل ونظلم الناس بغ�ر و�ه حق ، ح�ث  و�ل من اإ
اِم�َن ِ�لِْقْسطِ ُشهََداَء ِلل�ِه  �ِذ�َن �َٓم�ُوا ُكونُوا قَو� �هَا ال يقول تعالى : ” َ���ي
�ُه  ْن �َُكْن غَِني�ا ��ْو فَِق�ًرا فَالل

�
َولَْو عَلَى ��نُْفِسُكْم ��ِو الَْواِلَدْ�ِن َواْ��ْقَرِب�َن ا

�َه  �ن� الل
ْن تَلُْووا ��ْو تُْعرُِضوا فَا

�
�ِ�ُعوا الْهََوى ��ْن تَْعِدلُوا َوا ��ْولَى ِبهَِما فََال تَ�

َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِ��ًرا ” ( ال�ساء – 135 ).

وقد �زل القر�ٓن الكريم من فوق س�بع سموات لت�رئة يهودي اتهم 
ظلمًا �لسرقة في صدر الإسالم ، وتوعد الله عز و�ل الظالم�ن 
ح�ى لو كانوا من �أهل الإسالم ، وفي هذا يقول تعالى : ” َوَمْن 
ثًْما ُمِ�ينًا 

�
ثًْما ثُم� �َْرِم ِبِه �َرِيئًا فََقِد اْح�ََمَل بُهَْتاً� َوا �

�َْكِسْب َخِطيئًَة ��ْو ا
” ( ال�ساء – 112 ). يقول الإمام البغوي في تفس�ره : ( ومن 
ثمًا ) يمينه الكاذبة ، (  �كسب خطيئة ) �أي : سرقة الدرع ، ( �أو اإ
لى  ثم �رم به ) �أي : يقذف بما ج�ى ( �ريئًا ) م�ه وهو �س�بة السرقة اإ
اليهودي ، ( فقد اح�مل بهتاً� ) البهتان ، وهو الكذب الذي ت��ر 
ُثمًا م�ينًا ) �أي ذنبًا ب��ًا ، وقوله ( ثم �رم به ) ولم  في عظمه ، ( واإ
ثم ، �أو جعل  لى الإ ثم ، رد الك�اية اإ يقل بهما بعد ذ�ر الخطيئة والإ
ثم كالشئ الواحد. ويقول ال�افظ �ن كث�ر في تفس�ره  الخطيئة والإ
ثمًا ثم �رم به �ريئًا ” فقد اح�مل بهتاً�  : ( ومن �كسب خطيئة �أو اإ
ثمًا م�ينًا ” ) ، يعني : كما اتهم بنو �أب�رق بصنيعهم الق�يح ذلك  واإ
الر�ل الصالح ، وهو لبيد �ن سهل ، كما تقدم في ال�ديث ، �أو 
زيد �ن السم�ن اليهودي على ما قاله ا�ٓخرون ، وقد كان �ريئًا وهم 
�أطلع الله على ذلك روسوله صلى الله عليه  الظلمة الخونة ، كما 
وسلم. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام ف�هم وفي ��رهم ممن اتصف 

م�ل صف�هم وار�كب م�ل خ�ئتهم ، فعليه م�ل عقوبتهم.

وعليه ، ف�حن المسلمون �رفض �شدة كل �أشكال الظلم والقمع 
�أٍي من العالم�ن ، بما في ذلك ��ر  والإضطهاد التي قد تقع على 
 ، الك�اب  �أهل  �أو  المشرك�ن  �أو  الكفار  من  سواء   ، المسلم�ن 
�أً� م�ها بطريقة �أو  �أنهم ل يُمارسون  خصوصًا اليهود م�هم ، طالما 
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المقدمة 

َعِن  �ُه  الل يَْنهَاُكُم  : ” ل�  تعالى  يقول  المسلم�ن ، ح�ث  ب�ٓخرى مع 
وُهْم  تَ�َر� ��ن  ِدَ�ِرُكْم  ن  ّمِ يُْخرُِجوُكم  َولَْم  �ِن  الّدِ ِفي  يَُقاِتلُوُكْم  لَْم  �ِذ�َن  ال
�َه يُِحب� الُْمْقِسِط�َن ” ( الممتحنة – 8 ) ،  ن� الل �

لَْيهِْم ۚ ا
�
َوتُْقِسُطوا ا

�َه  ن� الل �
ْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَ�ْ�َهُم ِ�لِْقْسطِ ۚ ا

�
ويقول تعالى �أيضًا : ” َوا

ن�  �
يُِحب� الُْمْقِسِط�َن ” ( المائدة – 42 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” ا

َذا َحَكْمُتم بَ�َْن الن�اِس ��ن 
�
لَٰى ��ْهِلهَا َوا

�
وا اْ��َماَ�ِت ا �َه يَ��ُمُرُكْم ��ن تَُؤد� الل

تَْحُكُموا ِ�لَْعْدِل ” ( ال�ساء – 58 ) ، فكلمة ( الناس ) تف�د العموم 
يَتاِء ِذي 

�
ْحَساِن َوا

�
�َه يَ��ُمُر ِ�لَْعْدِل َواْل ن� الل �

، ويقول تعالى �أيضًا : ” ا
الُْقْربَ�ٰى َويَْنهَ�ٰى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَكِر َوالَْبْغِي ” ( الن�ل – 90 ).

الله  الله صلى  �أن رسول  النبوية  الس�رة  في صحيح  ث�ت  وقد 
يذاء  اإ ش�تد  عليه وسلم قد رهن درعه عند يهودي )1( ، و�أنه لما اإ
المشرك�ن ( زعماء قر�ش ) �أتباعه وص�ابته في مكة ، �أرسل بعضًا 
لى ملك ال��شة ” الن�اشي ” ، وكان يد�ن �لنصرانية هو  م�هم اإ
ن� ِب��ْرِض الَْ��ََشِة َمِلًكا  �

وحاش��ه من البطارقة ، وقال لص�ابته : ” ا
َل يُْظلَُم ِعْنَدُه ��َحٌد ، فَالَْحُقوا ِبِبَالِدِه ، َح��ى يَْجَعَل اللُه لَُكْم فََرً�ا 

ا ��نُْتْم ِف�ِه ” )2(. َوَمْخَرً�ا ِمم�

ومما يؤكد س��نة العدل التي �أرسى الله عز و�ل قواعدها على  
)3( الناس  ب�ن  م�زانها  ووضع   ، س�نوات  س�بع  فوق  من  ا�أرض 

ل�س�تق�م �أمورهم ؛ ما ورد في الس��نة النبوية الصحي�ة من حديث 
�ا�ر �ن عبد الله ، عن عبدالله �ن ��ن�س رضى الله عنه ، قال : 
�َم يَُقوُل : ” يُْحَشُر الن�اُس  �ِه َصل�ى اللُه عَلَْيِه َوَسل َسِمْعُت َرُسوَل الل
يَْوَم الِْق�َاَمِة - ��ْو قَاَل : الِْعَباُد - ُعَراًة ُغْرًل بُهًْما ” ، قَاَل : ُقلْنَا : َوَما 
بُهًْما ؟ قَاَل : ” لَ�َْس َمَعهُْم َشْيٌء ، ثُم� يُنَاِديهِْم ِبَصْوٍت �َْسَمُعُه ِمْن 
ُن ، َل يَ�َْ�ِغي ِ��َحٍد  �� بُْعٍد َكَما �َْسَمُعُه ِمْن ُقْرٍب ؛ ��َ� الَْمِلُك ، ��َ� الد�

�َم اْش�ََرى  الن�ِ��ي� َصل�ى اللُه عَلَْيِه َوَسل ��ن�  َعْنهَا : ”  �ُه  الل (1) َعْن عَا�َِشَة َرِضَي 
لَى ��َ�ٍل ، َوَرَهنَُه ِدْرعًا ِمْن َحِديٍد ” ؛ رواه الب�اري. وَعْن 

�
َطَعاًما ِمْن يَهُوِدّيٍ ا

َهالٍَة س�َِنَ�ٍة 
�
�َم ِبُ��ِْز َشِع�ٍر َوا �ُه عَلَْيِه َوَسل لَى الن�ِ��ّيِ َصل�ى الل

�
���ٍَس ، قَاَل : َمَش�ُْت ا

، َولََقْد ُرِهَن لَُه ِدْرٌع ِعْنَد يَهُوِدّيٍ ِبِعْشرِ�َن َصاعًا ِمْن َطَعاٍم ��َ�َذُه ِ��ْهِلِه ، َولََقْد 
�َم  �ُه عَلَْيِه َوَسل الل ٍد َصل�ى  ُمَحم� �ِل  � ��ْمَسى ِفي  َما  يَُقوُل : ”  يَْوٍم ،  َسِمْعُتُه َذاَت 
ن� ِعْنَدُه يَْوَمِ�ٍذ لَِ�ْسَع ِ�ْسَوٍة : رواه ال�رمذي 

�
َصاُع تَْمٍر ، َوَل َصاُع َحّبٍ ” ، َوا

، و[قال ا�ألباني]: صحيح.
(2) ال�امع الصحيح للس�ن والمسانيد ( 14 / 333 ) -  ( 18 / 458 ) 

.( 31 / 19 )  –
َماَء َرفََعهَا َوَوَضَع الِْم�َزاَن (7) ��ل� تَْطَغْوا ِفي الِْم�َزاِن  (3) يقول تعالى : ” َوالس�

(8) َو��ِق�ُموا الَْوْزَن ِ�لِْقْسطِ َوَل تُْخِسُروا الِْم�َزاَن (9) ” ( سورة الرحمن ).

ِمْن ��ْهِل الن�اِر ��ْن يَْدُ�َل الن�اَر ، َولَُه ِعْنَد ��َحٍد ِمْن ��ْهِل الَْجن�ِة َحق� 
ُه ِم�ُْه ، َوَل يَ�َْ�ِغي ِ��َحٍد ِمْن ��ْهِل الَْجن�ِة ��ْن يَْدُ�َل الَْجن�َة  ، َح��ى ��ُقص�
�ْطَمُة  ُه ِم�ُْه ، َح��ى الل ، َوِ��َحٍد ِمْن ��ْهِل الن�اِر ِعْنَدُه َحق� ، َح��ى ��ُقص�
�َه َعز� َوَ�ل� ُعَراًة ُغْرًل بُهًْما ؟  �َما نَ��ِتي الل ن

�
�� ا

�
” ، قَاَل : ُقلْنَا : َكْيَف َوا

ِّ�َاِت ” )4(. � قَاَل : ” ِ�لَْحس�َنَاِت َوالس�

وكان الص�ابة - رضوان الله عليهم – والفقهاء المسلمون يُدر�ون 
خطورة وعظم الوقوع في الظلم ، ويعلمون �أن حق الذمي – �أهل 
ل  الك�اب – محفوظ عند الله عز و�ل ، فال ي��رئ عليه �أحد اإ
�أ�ذه الله به ، ح�ث يقول الن��ي صلى الله عليه وسلم : ” َمْن َظلََم 
�َفُه فَْوَق َطاقَِ�ِه ��ْو ��َ�َذ ِم�ُْه َش�ْ�ًا ِبَغ�ِْر ِطيِب  ُمَعاِهًدا ��ْو انَْتَقَصُه ��ْو َكل
�ِه ْ�ِن َعْمٍرو َرِضَي  نَْفٍس فَ��َ� َحِجيُ�ُه يَْوَم الِْق�َاَمِة ” )5(. وَعْن َعْبِد الل
�َم �أنه قَاَل :“  َمْن قَ�ََل  �ُه عَلَْيِه َوَسل �ُه َعْنهَُما ، َعْن الن�ِ��ّيِ َصل�ى الل الل
ن� ِريَحهَا تُوَ�ُد ِمْن َمِس�َرِة ��ْربَِع�َن عَاًما  

�
ُمَعاَهًدا لَْم �َِرْح َرائَِ�َة الَْجن�ِة َوا

�ُه عَلَْيِه  لَِمّيِ ، َعْن الن�ِ��ّيِ َصل�ى الل ”)6(. وَعْن الِْعْرَ�ِض ْ�ِن َساِريََة الس�
�َه َعز� َوَ�ل� لَْم يُِ�ل� لَُكْم ��ْن تَْدُ�لُوا بُُيوَت  ن� الل

�
�َم �أنه قَاَل : ” َوا َوَسل

َذا 
�
ْذٍن ، َوَل َضْرَب ِ�َسائِهِْم ، َوَل ��ْكَل ِثَماِرِهْم ا

�
ل� ِ�

�
��ْهِل اْلِك�َاِب ا

�ِذي عَلَْيهِْم ” )7(. ��ْعَطْوُكْم ال

فهذه النصوص جميعها تدل على حرمة الإعتداء على الكافر ( 
المشرك ) �أو �أهل الك�اب من اليهود والنصارى ، ح�ث �أن م�ل 
هذا الإعتداء من الظلم الذي حرمه الله س�ب�انه وتعالى ، وللمظلوم 

حق عنده - س�ب�انه وتعالى - في الدنيا ق�ل ا�ٓخرة.

�رفع  و�أن  العدل  ن�شر  �أن  لى  اإ يدعو�  الحنيف  الإسالم  فد�ن 
لى  الظلم ب�ن العالم�ن ، في كل مكان وفي �أي زمان ، دون النظر اإ
اللون �أو العرق �أو الد�ن �أو ال��س ، ح�ى ولو مع الكافر ” ��ر 
المسلم ” ، فال ي��غي للمسلم �أن يظلم ح�ى ��ر المسلم ” الكافر 

مام �أحمد في مس�نده ( 16042) والط�راني في الك��ر ، ومسدد  (4) رواه الإ
وال�ارث في مس�نديهما ، وصح�ه ال�اكم في مس�تدركه ووافقه الإمام الذه��ي 
س�ناد حسن �رقم  ، وصح�ه العالمة ا�ألباني في صحيح ال�رغيب وال�رهيب �إ

مام �أحمد. ( 3608 -  17 ) ، وهذا اللفظ لالإ
ال��ر“  ”موافقة  في  حجر  ا�ن  وحس�نه   ،  (3052) داود  �أبو  رواه   (5)

(2/184) ، وصح�ه ا�ألباني في ”صحيح �أب�ي داود“.
(6) رواه الب�اري ( 3166 ).

لباني في ”السلسلة الصحي�ة“  (7) رواه �أبو داود ( 3050 ) ، وصح�ه ا�أ
 .( 882 )
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المقدمة 

ل فلي��ظر عاق�ة هذا  ” ، ولو ظلمًا �س�يطًا ، �أو ي��قصه حقه ، واإ
الظلم من الله عز و�ل في الدنيا ق�ل ا�ٓخرة ، يقول رسول الله 
ن كان كافرًا  تقوا دعوة المظلوم ، واإ صلى الله عليه وسلم �أيضًا : ” اإ
نه ل�س ب��ها وب�ن الله ح�اب ” )1(. ويقول البيضاوي )2( : ”  ، فاإ
دُة بُغضكم للمشرك�ن على �رك العدل ف�هم ، ف�عتدوا  ل يحملنكم ّشِ
ر�كاب ما ل ي�ل ؛ كُمثلٍة ، وقذٍف ، وق�ل �ساٍء وصبيٍة  عليهم �إ
هـ. ويقول العالمة فق�ه  ، ونقض عهٍد ، �شف�ًا مما في قلو�كم ” اإ
الزمان الش�يخ محمد صالح �ن عثيم�ن رحمه الله )3( : ” ح�ى ولو 
كان المظلوم كافرًا ، وظلمته ، ثم دعا الله – عليك - ، فاإن الله 

هـ. �س�تجيب دعاءه ، ل ح�ًا للكافر ، ولكن ح�ًا للعدل ” اإ

و�أهل  الكفار  من  المسلم�ن  ��ر  على  ف�نبغي  النق�ض  وعلى 
�أل يظلموا المسلم�ن في بالدهم ،  اليهود والنصارى )  الك�اب ( 
 ” مكانًة  �أو  عدة  �أو  عددًا  م�هم  �أقل  المسلمون  كان  ذا  اإ خصوصًا 
ليه كل الد��ت  ا�أقليات المسلمة ” ؛ �أن هذا يُنافي ما دعت اإ
السماوية ” اليهودية والنصرانية والإسالم ” ، كما �أنه يُ�الف س��نة 
العدل الكونية التي وضعها الله عز و�ل في ا�أرض ل�س�تق�م �أمور 
الناس ، و�أرسى قواعدها ل�س�تمر ح�اتهم على ظهرها ، ح�ث يقول 
�َاِت َو���َزلْنَا َمَعهُُم اْلِك�َاَب َوالِْم�َزاَن  ِّ تعالى : ” لََقْد ��ْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِ�لَْب�
ِلَيُقوَم الن�اُس ِ�لِْقْسطِ ۖ َو���َزلْنَا الَْ�ِديَد ِف�ِه بَ��ٌس َشِديٌد َوَم�َاِفُع ِللن�اِس 
 )  ” َعزِ�ٌز  قَِوي�  �َه  الل ن�  �

ا  ۚ ِ�لَْغْيِب  َوُرُسلَُه  يَنُصُرُه  َمن  �ُه  الل َوِلَيْعلََم 
َوَوَضَع  َرفََعهَا  َماَء  َوالس�  ”  : �أيضًا  تعالى  ويقول   ،  (  25 ال�ديد – 
الِْم�َزاَن (7) ��ل� تَْطَغْوا ِفي الِْم�َزاِن (8) َو��ِق�ُموا الَْوْزَن ِ�لِْقْسطِ َوَل 

تُْخِسُروا الِْم�َزاَن (9) ” ( سورة الرحمن ). 

الحب  و�ألهمنا ”   ، الحياة  تقسو  ا�أمل ” ح�نما  �ألهمنا ”  اللهم 
ح�نما   ” السك�نة   ” و�ألهمنا   ، �لكراهية  الناس  يُبادلنا  ح�نما   ”
تضطرب ا�أمور ، و�ألهمنا ” الثبات ” ح�نما تتقلب ا�أحوال .. اللهم 
�ألهمنا ” الكالم ” ح�نما تتع�ر ا�ألسن ، و�ألهمنا ” الق�اعة ” ح�نما 
تطمع النفوس ، و�ألهمنا ” التوبة ” ح�نما تذل ا�أقدام ، و�ألهمنا ” 

لباني في  مام �أحمد و�أبو يعلى والضياء والس�يوطي ، وصح�ه ا�أ (1) رواه الإ
السلسلة الصحي�ة ( 767 ) وصحيح ال�امع الصغ�ر وز�دته ( 119 ).

ح�اء ال�راث  (2) تفس�ر البيضاوي ( �أنوار الت�زيل و�أسرار الت�أويل ) ، دار اإ
العرب�ي – ب�روت ( 2 /117 ).

(3) شرح ر�ض الصال��ن ، محمد �ن صالح العثيم�ن ، دار الوطن لل�شر 
– الر�ض ( 4 / 616 ).

الهداية ” ح�نما يضل  النفوس ، و�ألهمنا ”  الص�ر ” ح�نما تجزع 
الناس ، و�ألهمنا ” البص�رة ” ح�نما تنعدم الرؤية.

 ” ال�لد   ” و�أعطنا   ، الصعاب  لنتحمل   ” القوة   ” �أعطنا  اللهم 
لنتحمل مشاق الحياة ، و�أعطنا ” الإرادة ” لنتحمل المس�ئوليات 
الجس�يمة ، و�أعطنا ” الش�اعة ” لن�أ�ذ �زمام ا�أمور ، و�أعطنا ” 

الهمة ” لن�أ�ذ بمعالي ا�أمور.

وما كان توف�ق فمن الله وحده ، وما كان من خط�أ �أو سهو �أو 
�س�يان ، فمني ومن الش�يطان .. و�أعوذ �لله �أن �أذ�ركم به و�أ�ساه .. 
و�ٓخر دعوا� �أن الحمد لله رب العالم�ن .. وصلى اللهم على س�يد� 

�له وصحبه وسلم �سليمًا كث�رًا. محمد و�

كتبه 
د.أحمد محمد صفوت 
طبيب بيطري ومؤلف وباحث 

في مجال التاريخ ونبوءات آخر الزمان 

) 1442 هـ - 2021 م (
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فواتح الكتاب 
�هُم  اِلَ�اِت يَهِْديهِْم َرب �ِذ�َن �َٓم�ُوا َوَعِملُوا الص� ن� ال �

- يقول تعالى : ” ا
نْهَاُر ِفي َج��اِت الن�ِعيِم ” ( يو�س – 9 يَماِنهِْمۖ  تَْجِري ِمن تَْحِتهُِم اْ��

�
�ِ
.(

�ِذ�َن �َٓم�ُوا ِ�لَْقْوِل الث�اِبِت ِفي الَْحَياِة  �ُه ال ُِّت الل - يقول تعالى : ” يُثَ�
�ُه َما �ََشاُء ” (  اِلِم�َن ۚ َويَْفَعُل الل �ُه الظ� نَْيا َوِفي اْ�ِٓخَرِة ۖ َويُِضل� الل الد�

�راهيم – 27 ). اإ

�ًة ِضَعافًا  �ِذ�َن لَْو �ََرُكوا ِمْن َ�لِْفهِْم ُذّرِي - يقول تعالى : ” َولَْيْخَش ال
�َه َولَْيُقولُوا قَْوًل َسِديًدا ” ( ال�ساء – 9 ). َ�افُوا عَلَْيهِْم فَلَْيت�ُقوا الل

�ْم  ن ل
�
َِّكۖ  َوا ب لَْيَك ِمن ر�

�
ِّْغ َما ���ِزَل ا ُسوُل بَل �هَا الر� - يقول تعالى : ” َ� ��ي

�َه َل يَهِْدي  ن� الل �
�ُه يَْعِصُمَك ِمَن الن�اِس ۗ ا �ْغَت ِرَسالََتُه ۚ َوالل تَْفَعْل فََما بَل

الَْقْوَم اْلَكاِفرِ�َن ” ( المائدة – 67 ).

ْسَرائِيَل ِفي اْلِك�َاِب لَُتْفِسُدن� 
�
لَى بَِني ا

�
- يقول تعالى : ” َوقََضْينَا ا

ا َكِب�ًرا ” (  الإسراء - 4 ). تَ�ِْن َولََتْعلُن� عُلُو� ِفي اْ��ْرِض َمر�

ْسَرائِيَل اْسُك�ُوا اْ��ْرَض 
�
- يقول تعالى : ” َوُقلْنَا ِمْن بَْعِدِه ِلَبِني ا

َذا َ�اَء َوْعُد اْ�ِٓخَرِة ِجْ�نَا ِ�ُكْم لَِف�ًفا ” ( الإسراء – 104 ).
�
فَا

ْسَرائِيَل ��ْك�ََر 
�
ن� َهَذا الُْقْر�َٓن يَُقص� عَلَى بَِني ا �

- يقول تعالى : ” ا
�ِذي ُهْم ِف�ِه يَْخَتِلُفوَن ” ( النمل – 76 ). ال

- يقول تعالى : ” نَْحُن نَُقص� عَلَْيَك ��ْحَسَن الَْقَصِص ِبَما ��ْوَحْ�نَا 
لَْيَك َهَذا الُْقْر�َٓن ” ( يوسف - 3 ).

�
ا

ُِّغوا َعنِّي َولَْو �ٓيًَة ،  - يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بَل
ْسَرائِيَل َوَل َحَرَج ” )1(.

�
ثُوا َعْن بَِني ا َوَحّدِ

بَِني  َعْن  ثُوا  َحّدِ  ”  : وسلم  عليه  الله  الله صلى  يقول رسول   -
ْسَرائِيَل َوَل َحَرَج ” )2(.

�
ا

مام الب�اري ( 3461 ) وال�رمذي ( 2669 ) ، و�أحمد ، وا�ن  (1) رواه الإ
ح�ان ( 6256 ).

(2) رواه �أبو داود في س��ه ( 3662 ) ، و�أحمد في مس�نده ( 10130 ) ، 
وا�ن ح�ان في صحي�ه ( 6254 ) ، قال ا�ألباني : حسن صحيح في السلسلة 

الصحي�ة ( 2926 ).

بَِني  َعْن  ثُوا  تََ�د�  ” : عليه وسلم  الله  الله صلى  يقول رسول   -
َكاَن  َوقَْد  ل� 

�
ا ِ�َشْيٍء  َعْنهُْم  ثُوَن  تََ�د� َل  ��ُكْم  �

فَا َحَرَج ،  َوَل  ْسَرائِيَل 
�
ا

ِف�هِْم ��ْعَجَب ِم�ُْه ” )3(.

�أهل  ما حد�كم   ”  : عليه وسلم  الله  الله صلى  يقول رسول   -
الك�اب فال تصدقوهم ، ول �كذبوهم ، وقولوا : �ٓم�ا �لل�ه وكتبه 
ن كان حقًا لم �كذبوه ”  ورسله ، فاإن كان �طًال لم تصدقوه ، واإ

�ُه اليهوَد ، لََقْد ��وتُوا علمًا ” )4(. ، َوقَاَل : ” قاتَل الل

�ِه َصل�ى اللُه عَلَْيِه  �ِه ْ�ِن َعْمٍرو ، قَاَل : ” َكاَن نَِ��ي� الل - َعْن َعْبِد الل
لَى ُعْظِم 

�
ا ل� 

�
ا ْسَرائِيَل َح��ى يُْصِبَح َما يَُقوُم 

�
ا ثُنَا َعْن بَِني  يَُ�ّدِ �َم  َوَسل

َصَالٍة ” )5(.

1968 م)   -  1929  ) �ينج  لو�ر  مار�ن  ا�أمر�كي  الزعيم  يقول 
ما  علي  فقط  ُم�اس�بًا  ” لست   :  Martin Luther King Jr
تقول ، �أنت �أيضًا ُم�اسب علي مالم تُقل ح�ن كان لبد �أن تقول 

هـ. ” اإ

- يقول المؤرخ يوسفوس فالف�وس : 

صدره في  التاريخ  يعي  ال  من   ** عالم  وال  بإنسان  ليس 
عمره إلى  أعماراً  أضاف   ** قبلھ  من  أخبار  درى  ومن 

- يقول المؤرخ اليهودي الروماني يوس�يفوس فالف�وس ( القرن 
في  �أمة  تو�د  ل   ”  :  Josephus Flavius  ( الميالدي  ا�أول 
 ، ا�ٓن  لى  اإ ال�ليقة  بدء  م�ذ   ، التاريخ  �أج�ال  كل  في   ، ا�أرض 
تحملت ما تحمل بنو اإسرائيل من الكوارث وا��لم ،على �أن هذه 

هـ. ل من صنع بنى اإسرائيل �أنفسهم ” اإ الكوارث وا��لم لم �كن اإ

لم   ”  :  )6( الصهيونية  والمصطل�ات  المفاهيم  موسوعة  تقول   -
�زد مدة الوجود اليهودي الرسمي في البقعة الجغراف�ة - الحضارية 
�لف  � �س�بقها   ، عام  ثالثمائة  عن  فلسط�ن  �سم  تعرف  التي   ،

(3) رواه �أحمد في مس�نده ( 11092 ). 
لباني  (4) حديث صحيح ، رواه ا�ن ح�ان في صحي�ه ( 6224 ) وصح�ه ا�أ

في السلسلة الصحي�ة (2800).
(5) رواه �أبو داود في س��ه ( 3663 ) و�أحمد في مس�نده ( 19922 ) ، وقال 

ا�ألباني ( صحيح الإس�ناد ). 
(6) موسوعة المفاهيم والمصطل�ات الصهيونية ، ص 320.
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وي��عها عشرات   ، اليهودية  ��ر  السام�ة  الحضارات  من  الس�ن�ن 
المس�يحية والعربية. ومع هذا  الس�ن�ن من الحضارات  المئات من 
نما هو عرض  �رى الصهاينة �أن �أي وجود ��ر الوجود اليهودي ، اإ
زائل وظاهرة مؤق�ة ، و�أن اإسرائيل ال�ديثة وحدها هى الإس�تمرار 
ل�ن جوريون  ي�لو  ولذا   ، ا�أرض  هذه  لتاريخ  والوح�د  الحق�قي 

هـ. �سميتها �لكوم�ولث الثالث ” اإ

 ” Oscar Levy ( 1946  -  1867 ليفي (  �أوسكار  يقول   -
ل سادة العالم ، وُمفسديه  يهودي �ريطاني ” : ” نحن اليهود لس�نا اإ

هـ. ، وُمحر�ي الف�ن ف�ه ، و�الديه ” اإ

 (  1797  -  1729  ) ب�رك  دموند  اإ ا�أ�رلندي  المفكر  يقول   -
Edmund Burke : ” الشيء الوح�د الالزم لصعود الشر هو �أن 

هـ. يقف ا�أخ�ار مك�وفي ا�أيدي ” اإ

الله  الوليد رضى  �أب�ي �كر الصديق ل�الد �ن  �أروع قول  - وما 
هـ. عنهما : ” اإحرص على الموت ، تُوهب لك الحياة ” اإ

ن الله يُعطي �أصعب معاركه �أقوى  - وما �أجمل قول القائل : ” اإ
هـ. ج�وده ” اإ

- يقول الشاعر الروماني ف�رج�ل ( 70 - 19 ق.م ) Virgil في 
هـ. نياذة )1( : ” القدر يب�سم للشجعان ” اإ ملحمة الإ

- وما �أجمل قول القائل : ” الق�ادة �كليف ، ول�ست �شريفًا. 
علم  الراية. واإ �ُرفع  �أن  المهم هو  الراية ، لكن  المهم من �رفع  ل�س 
�أن الله عز و�ل ل يُعطيك ( يمن�ك ) السلطة �أنه يحبك ، ول 

هـ. يمنعها عنك �أو ين�زعها م�ك �أنه �كرهك ” اإ

- يقول ا�أس�تاذ محمد حس�ن�ن هيكل ( 1923 – 2016 ) : 
عتبارات يجب  ن العدو وراءه اتريخ طويل .. وهناك مقومات واإ ” اإ
لى وقت طويل. ول�س  �أن تُوضع كلها موضع الدراسة. وهذا يحتاج اإ
�أن �كون  ال��راء. لكن لبد  �ك�بها  بتقار�ر سرية  �ك�في  �أن  علينا 
هناك عرض حق�قي �أك�ر قدر من المعلومات ، ح�ى �س�تطيع �أن 
ليه ، وقادرة  نقول �أننا نعرف العدو. ثم نخطط حرً� نفس�ية موجهة اإ
على الت�أث�ر .. �أ� ل �أعتقد �أننا درس�نا م�ًال الد�نة اليهودية ، وهى 

لياذة. (1) الإ

ال�دي  هتمام�ا  واإ الإسرائيلية.  للشخصية  الرئ�س�ية  المكو�ت  من 
هـ.  ل بعد س�نة 1967 ” اإ بهذه الحق�قة لم يبد�أ ، كما �أعتقد ، اإ

- يقول الف�لسوف ا�ألماني فريدريك ني�شه ( 1844 - 1900 ) 
Friedrich Nietzsche : ” س�يكون مص�ر اليهود �أحد المشاهد 

هـ. التي س�يدعو القرن القادم ال�شرية لمشاهدتها ” اإ

 -  1867  ) س�ب�ريدوف��ش  ش�ريب  الروسي  ال��رال  يقول   -
�لف الك��اب  Cherep Spiridovich ( 1926 : ” ويبدو �أن �
الذ�ن كتبوا اتريخ المائة وخمس�ن س�نة الماضية مصابون بعمى ، 
نهم ل يغوصون في  خ�اري�ن من الطراز ا�أول. اإ فهم ل�سوا سوى اإ
لى ظواهر ا�أش�ياء. لذا �اءت  �لف�ات ا�أحداث ، بل ينظرون اإ
الصور التي يعرضونها م�تة ل حراك ف�ها ول ضم�ر. فما هو الس�ب 
اليهود ، حس�بما يذ�ر  �أو ي�افون  �أنهم كانوا �ر�شون  ؟! الس�ب 
الجهل هو الس�ب  �أو ربما كان  القد�س يوح�ا والمؤرخ ش�شرو 
القراء  �أن  وهى   ، واحدة  فالن���ة   ، ا�أس�باب  خ�لفت  اإ ومهما   !!

هـ. يخرجون بنظرة �اطئة عن التاريخ والس�ياسة ” اإ

الالسام�ة )  اليهودي �ر�رد لزار في كتابة (  المؤرخ  يقول   -
لى  ن ا�أس�باب العامة التي �أدت اإ الذي �شره س�نة 1894 م : ” اإ
الالسام�ة كانت دائمًا ن���ة خط�أ اليهود �أنفسهم ، ول�س خط�أ الذ�ن 
عارضوهم .. مع ما لليهودي من �زعات وعواطف وم�ول كان لبد 

هـ. من �أن يلعب دورًا في الثورات ” اإ

التحق�ق  لجنة  �أمام  وا�زمان  حاييم  ا�أك�ر  الصهيوني  يع�رف   -
ا�أن�لو – �أمر�ك�ة التي حضرت لفلسط�ن س�نة 1946 م ، قائًال : 

هـ. ” يبدو �أننا نحمل الالسام�ة في مزاود� �أينما ذهبنا ” اإ

Moshe Dayan ( 1981  -  1915 يقول موشي د�ن (   -
1967 وحرب  يونيه  �ن حرب  اإ السابق  الإسرائيلي  الدفاع  وز�ر 
ن  ن قر�أت ل تفهم ، واإ اكتو�ر 1973 م : ” العرب �أمة ل تقر�أ ، واإ

هـ.  فهمت ل تفعل ” اإ

- يقول �وردل هل cordell Hull  ( 1955 - 1871 ) وز�ر 
ذا �أردت �أن تلغي  ال�ارج�ة ا�أمر�كي ( 1933 – 1944 ) : ” اإ
لغَته  �ُشوه  ثم  التاريخية ،  تبد�أ �شل ذا�رته  �أن  شعبًا ما ، عليك 
وثقاف�َه ، وتجعله يت��ى ثقافة �ٓخرى ��ر ثقافِ�ه ، ثم تُلفق له اتري�ًا 
�ه ، وتجعله يت��اه. عندئذ ي�سى هذا  �ٓخر ��ر اتري�ه ، وتُعلمه اإ



موسوعة تاريخ بني إسرائيل - الجزء األول

-30-

فواتح الكتاب

الشعب من هو ؟! وماذا كان ؟! وتند�ر معالم حضارته ، و�لتالي 
هـ. ي�ساه العالم ، ويصبح م�ل ا�أمم المنقرضة !! ” اإ

- يقول الرئ�س ا�أمر�كي توماس ج�فرسون ( 1801 - 1809 ) 
Thomas Jefferson : ” �أرتجف خوفًا علي بلدي ، ح�نما �أفكر 
هـ. لي ا�أبد ” اإ �أن الرب عادل ، و�أن عادلته ل يمكن �أن تظل �ئمة اإ

Marcus Eli Ravage يلي رافاج - يقول اليهودي مار�وس اإ
كله.  جرام�ا  اإ ُعمق  بعد  تُدر�وا  لم   ( المس�يحيون  �أيها   ) �أنتم   ”  :
على  س�تولينا  اإ لقد  م�مردون.  ونحن  ونحن هدامون  ف�حن د�الء 
عالمكم وم�اليا�كم ومص�ركم ... لقد دس�ناها جميعًا تحت �أقدام�ا. 
بل  فحسب  الثانية  العالمية  للحرب  ل�س  ا�أول  الس�ب  كنا  لقد 
بل  الروس�ية فحسب  للثورة  ول�س   ،  ( تقريبًا   ) لجميع حرو�كم 
لى  لجميع الثورات العظمى في اتريخكم. لقد �أد�لنا الف�نة والفوضى اإ
اليوم. ول يمكن  لى  اإ ح�ا�كم ال�اصة والعامة. ول �زال نقوم بهذا 
�أحد �أن يقول لنا كم من الزمن س�س�تمر في التصرف على هذه 

هـ. الشاكلة ” اإ

حق�قة  موضوحًا   (  1966  –  1906  ) قطب  س�يد  يقول   -
الإس�تعمار الصهيوني ، والفرق ب��ه وب�ن الف�وحات الإسالم�ة )1(
�لقوة  للشعوب  غزوًا  �كن  لم  ذن  اإ الإسالم�ة  الف�وح  هذه   ”  :
س�تغالل الإق�صادي على �سق الإس�تعمار في  س�تعمارًا لالإ ، ول اإ
زالة للقوة المادية للدولة التي تحول دون  نما كانت اإ القرون ا�ٓ��رة. اإ
الشعوب ودون العق�دة ال�ديدة. كانت غزوًا )2( روح�ًا وغزوًا )3(
الد�ن  عن  وتصدها   ، الشعوب  هذه  تقهر  التي  للحكومات  مادً� 
ال�ديد �لقوة المادية وال��روت ، وتخضعها للمت�أله�ن من الحكام. 
على  يعتمد  ل  و�أنه   ، كافة  لل�شر  د�ن  الإسالم  �أن  لحق�قة  وتبعًا 
نه وضع شعوب الدنيا �أمام ثالث طرق ، لكل �أن  القهر المادي ، فاإ

هـ. حداها : الإسالم ، �أو الجزية ، �أو الق�ال ” اإ �سلك اإ

 ، الفات��ن  المسلم�ن  سماحة  موض�ًا  قطب  س�يد  يقول   -
 ”  :  )4( ف�حوها  التي  البالد  �أهل  مع  العادلة  الحك�مة  وس�ياس�تهم 

ج�ماعية ، ط. 12 ، ص 147. (1) العدالة الإ
(2) غزوًا هنا بمعنى ف��ًا.
(3) غزوًا هنا بمعنى ف��ًا.

ج�ماعية ، ط. 12 ، ص 149. (4) العدالة الإ

فلقد  المف�وحة.  للبالد  الإسالم  معاملة  في  وهناك ظاهرة واض�ة 
عاملها على ا�أساس الإ�ساني الكريم ؛ ف�أ�ح لها كل ما ف�ه من ��ر 
، و�أاتح لها التمتع بمزا�ه جميعًا دون ق�د ول شرط ، بل دعاها 
نتفاع بذلك ال��ر والتمتع بهذه المزا�. ولم يقر  لى الإ �كافة الوسائل اإ
حاجزًا من اللون �أو ال��س �أو الد�ن �أو اللغة �أمام �أحد ، فاس�تطاع 
الجميع �أن يبذلوا �شاطهم الطبيعي ل��ر الجميع. وقد �أسلف�ا �يف نبغ 
الموالي و�أبناء البالد المف�وحة في �اصة ما يختص �لإسالم وهو 
العامة موقوفًا  الفقه وال�ديث ؛ فلم �كن مرفق من مرافق الحياة 
على �أبناء الجز�رة الفات��ن ، ح�ى الولية العامة كانت من نص�ب 
�أموال كل بلد كانت تنفق في  �أن  بعضهم في بعض ا�أح�ان. كما 
ل ما فضل م�ها. فلم �كن  لى ب�ت المال اإ مصال�ه �أوًل ، فال �رسل اإ
البالد المف�وحة مس�تعمرة يع�ش الفاتحون من دماء �أهلها و�أموالهم. 
ومما يتصل بهذه الظاهرة الواض�ة تلك الحرية التي كفلها الإسالم 
�أهل البالد المف�وحة في مزاولة شعا�رهم الدي��ة ، وهذه الحماية 
التي فرضها لبيعهم وكنت�سهم ومعابدهم و�أح�ارهم ورهبانهم ، وهذا 
الوفاء �لعهود المقطوعة لهم وفاء �در المثال لم تعرفه الإ�سانية في 
معامالتها الدولية في القديم �أو ال�ديث. وما �زال تقاليد الإسالم 

هـ. لى اليوم عاملة في هذا الم�ال ” اإ اإ

 -  1940  ) �اليانو  دواردو  اإ  Eduardo Galeano يقول   -
 : ا�أورجواي  من  وصحفي  وروائي  وكاتب  �حث   ،   (  2015

هـ. ” التاريخ ل يقول �أبدًا وداعًا .. التاريخ يقول س�أراكم لحقًا ” اإ

- يقول س�يد� علي �ن طالب رضى الله عنه : ” دولة الباطل 
هـ. ساعة ، ودولة الحق ح�ى ق�ام الساعة ” اإ

- يقول العالمة الم�دث محمد �صر الد�ن ا�ألباني ( 1914 – 
1999 ) : ” �أق�موا دولة الإسالم في قلو�كم تقم لكم على �أرضكم 

هـ. ” )5( اإ

�أن هذا الكالم م�قول عن المس�شار حسن الهضي��ي ، لك�ه في  (5) ق�ل 
ا�أصل كالم الش�يخ حسن البنا ، ونقله الهضي��ي عنه ، وعلق عليه الش�يخ 

ا�ألباني ، رحمهم الله جميعًا.
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محتويات الموسوعة كاملة

محتويات الموسوعة كاملة
- مقدمة. 

الحق�قة  ب�ن  المؤامرة  نظرية   : ا�أول  الفصل   -
والخيال.

- الفصل الثاني : �أصول اليهود ( بني اإسرائيل ) 
وعالق�هم �لحضارات الوث��ة.

من  و�أوصافهم  اليهود  �أفعال   : الثالث  الفصل   -
القر�ٓن الكريم والس�نة المطهرة.

اإسرائيل  بني  اليهود (  الرابع : عقو�ت  - الفصل 
) في الدنيا.

اإسرائيل  بني  : ملخص اتريخ  ال�امس  الفصل   -
وعالق�هم بب�ت المقدس.

- الفصل السادس : اليهود في العصر ال�ديث.
اليهود  �ريده  كما  اليوم  العالم   : السابع  الفصل   -

الصهاينة.
- الفصل الثامن : المؤامرة على العالم الإسالمي.

- الفصل التاسع : سقوط روما وصراع الفاتيكان 
ضد اليهودية والماسونية. 

اليهود في مصر  بداية صعود   : العاشر  الفصل   -
ال�ديثة.

- الفصل ال�ادي عشر : �أشهر ر�ال المال اليهود 
في العالم ( المرابون اليهود ).

ا�أممية  �لف  السعي   : عشر  الثاني  الفصل   -
والغاية الم�شودة.

في  اليهودية  العقلية   : عشر  الثالث  الفصل   -
مواجهة ا�ٓخر�ن.

والقاد�نية  البهائية   : عشر  الرابع  الفصل   -
والصهيونية.

والد��ت  اليهودية   : عشر  ال�امس  الفصل   -
الوث��ة. 

الصهيوني  الإح�الل   : عشر  السادس  الفصل   -
الذي �أوقعنا في ورطة.

- الفصل السابع عشر : الحروب القادمة في ضوء 
الك�اب والس�نة. 

الشعب  موت  ظاهرة   : عشر  الثامن  الفصل   -
اليهودي.

- الفصل التاسع عشر : الصهيونية حقائق وظواهر.
- الفصل العشرون : النهاية الحتمية.

على  قاطعة  �أدلة   : والعشرون  ال�ادي  الفصل   -
ف�ح ب�ت المقدس. 

لى  اإ : ثالث عودات  والعشرون  الثاني  الفصل   -
ا�أرض المقدسة. 

- الفصل ا�أ��ر : القصة كاملة. 
- ال�اتمة. 
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الفصل األول

نظرية   : األول  الفصل 
الحقيقة  بين  المؤامرة 

والخيال 

الباب األول : ما جاء في العدو األول 
واألبدي للبشرية 

األبدي  العدو  هو  من   : األول  المبحث 
للبشرية 

ن لل�شرية عدوًا �أبدً� ل �زول �زوالها ، ول يموت بموت �أبنائها  اإ
ل كل الشر ، ول  .. هذا العدو ُم�ربص بها الدوا�ر ، ل �ريد لها اإ
الحقد والحسد  العق�م  قلبه  .. يحمل في  السوء  ل كل  اإ لها  ي��غي 
�سان يُولد ، ويُضمر الشر الُمطبق لكل م�لوق ي��مي  على كل اإ
لى بني  لى �ٓدم وحواء عليهما السالم .. ينظر اإ في مضمونه و�ينونته اإ
 .. س�تعالء  واإ س�تك�ار  �إ ليهم  اإ ويتطلع   ، ح�قار  واإ زدراء  اإ نظرة  �ٓدم 
و�راهم هو وق�يله من ح�ث ل �رونه .. يعتقد من دا�له �أن هذا 
ل ل�سلبه حقه في التبجيل وال�شريف ، والحق�قة  الإ�سان ما ُ�لق اإ

عكس ذلك تمامًا.

فمنذ الوهلة ا�أولى لبدء ال�ليفة ، وم�ذ اللحظة ا�أولى ل�لق �ٓدم 
بل�س عليه لعنة الله – يُناصبه  عليه السالم ، والش�يطان الرج�م - اإ
ليه بنظرات الحقد والحسد التي تم�أ عليه قلبه  العداء ، وينظر اإ

و�يانه.

آدم  مع  إبليس  قصة   : الثاني  المبحث 
وحواء عليهما الس�م 

بل�س عليه لعنة الله ب�أن �س�د �أدم  ح�نما �أمر الله عز و�ل اإ
عليه السالم الذي �لقه بيده من ط�ن ، وهذا السجود ل�س عبادة 
الملعون  بل�س  اإ ف�أب�ى  نما �شريف و�كريم له ،  على الإطالق ، واإ
س�تعالء : ” �أ� ��ر م�ه �لق�ني من �ر و�لق�ه  ، وقال في ك�ٍر واإ

من ط�ن ”.

اللحظات  هذه  عن  يتكلم  �ٓخره  لى  اإ �أوله  من  الكريم  والقر�ٓن 

جمعاء  ال�شرية  اتريخ  من  ا�أولى  البدا�ت  تصف  التي  ال�اسمة 
ْذ ُقلْنَا ِللَْمَال�َِكِة اْسُ�ُدوا ِ�َٓدَم فََسَ�ُدوا 

�
، ح�ث يقول تعالى : ” َوا

34  – البقرة   )  ” اْلَكاِفرِ�َن  ِمَن  َوَكاَن  َواسْ�َتْك�ََر  ��بَ�ٰى  بِْل�َس 
�
ا ل� 

�
ا

ُقلْنَا  ثُم�  ْرَ�ُكْم  َصو� ثُم�  َ�لَْق�َاُكْم  َولََقْد   ”  : �أيضًا  تعالى  ويقول   ،  (
اِ�ِد�َن  َن الس� بِْل�َس لَْم �َُكن ّمِ

�
ل� ا

�
ِللَْمَال�َِكِة اْسُ�ُدوا ِ�َٓدَم فََسَ�ُدوا ا

��بَ�ٰى  بِْل�َس 
�
ا ل� 

�
ا  ”  : �أيضًا  تعالى  11 ) ، ويقول  ا�أعراف –   )  ”

بِْل�ُس َما لََك ��ل� �َُكوَن َمَع 
�
اِ�ِد�َن ( 31 ) قَاَل َ�ا ��ن �َُكوَن َمَع الس�

اِ�ِد�َن (32) قَاَل لَْم ��ُكْن ِ��ْسُ�َد ِل�ََشٍر َ�لَْق�َُه ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن  الس�
ن� عَلَْيَك 

�
�َك َرِج�ٌم (34) َوا ن

�
 َمسْ�ُنوٍن (33) قَاَل فَاْخُرْج ِم�ْهَا فَا

�
َحَما

تعالى  ويقول   ،  ( الحجر  ( سورة   ”  (35) �ِن  الّدِ يَْوِم  لَى 
�
ا �ْعنََة  الل

بِْل�َس قَاَل 
�
ل� ا

�
ْذ ُقلْنَا ِللَْمَال�َِكِة اْسُ�ُدوا ِ�َٓدَم فََسَ�ُدوا ا

�
�أيضًا : ” َوا

����ْسُ�ُد ِلَمْن َ�لَْقَت ِطينًا ” ( الإسراء – 61 ) ، ويقول تعالى �أيضًا 
بِْل�َس َكاَن ِمَن 

�
ا ل� 

�
ا ِللَْمَال�َِكِة اْسُ�ُدوا ِ�َٓدَم فََسَ�ُدوا  ُقلْنَا  ْذ 

�
َوا  ” :

�َتُه ��ْوِلَياَء ِمن ُدوِني َوُهْم  ��فَ�َت�ِ�ُذونَُه َوُذّرِي ِِّه ۗ  الِْجّنِ فََفَسَق َعْن ��ْمِر َرب
اِلِم�َن بََدًل ” ( الكهف – 50 ) ، ويقول تعالى  ۚ  ِب�َْس ِللظ� لَُكْم عَُدو�
بِْل�َس ��بَ�ٰى 

�
ل� ا

�
ْذ ُقلْنَا ِللَْمَال�َِكِة اْسُ�ُدوا ِ�َٓدَم فََسَ�ُدوا ا

�
�أيضًا : ” َوا

�هُْم  ” ( طه – 116 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” فََسَ�َد الَْمَال�َِكُة ُكل
بِْل�َس اسْ�َتْك�ََر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفرِ�َن (74) ” ( 

�
ا ل� 

�
��ْجَمُعوَن (73) ا

سورة ص ).

بل�س اللع�ن - عند �ونه يحمل في قلبه  ولم يتوقف ا�أمر - عند اإ
مجرد �أحاس�س ومشاعر مليئة �لكراهية والحقد والحسد والك�ر 
والتعالي ت�اه �أبو� �ٓدم و�أم�ا حواء عليهما السالم ، بل تعدى ا�أمر 
لى حد الت�ٓمر عليهما في ج�ة الُ�لد التي �أعدها الله لهما ...  ليصل اإ
القر�ٓن الكريم �لتفصيل ، ح�ث  التي ذ�رها  نهاية هذه القصة  لى  اإ
يقول تعالى في ُمحكم �ٓ�ته : ” َوُقلْنَا َ� �َٓدُم اْسُكْن ��نَْت َوَزْوُ�َك 
َجَرَة فَ�َُكوَ�  الَْجن�َة َوُكَال ِم�ْهَا َر�ًَدا َحْ�ُث ِش�ُْ�َما َوَل تَْقَرَ� َهِذِه الش�
ِف�ِه  َكاَ�  ا  ِمم� فَ��ْخَرَجهَُما  َعْنهَا  �هَُما الش��ْيَطاُن  فَ��َزل اِلِم�َن (35)  الظ� ِمَن 
ِلَبْعٍض عَُدو� َولَُكْم ِفي اْ��ْرِض ُمسْ�َتَقر� َوَم�َاٌع  َوُقلْنَا اْهِبُطوا بَْعُضُكْم 
لَى ِح�ٍن (36) ” ( البقرة ؛ 35 – 36 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” 

�
ا

َوَ� �َٓدُم اْسُكْن ��نَْت َوَزْوُ�َك الَْجن�َة فَُكَال ِمْن َحْ�ُث ِش�ُْ�َما َوَل تَْقَرَ� 
الش��ْيَطاُن  لَهَُما  فََوْسَوَس   (19) اِلِم�َن  الظ� ِمَن  فَ�َُكوَ�  َجَرَة  الش� َهِذِه 
�ُكَما َعْن  ِلُيْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْنهَُما ِمْن َسْو�ِٓتهَِما َوقَاَل َما نَهَاُكَما َر�
 (20) الَْ�اِلِد�َن  ِمَن  �َُكوَ�  ��ْو  َملََك�ِْن  �َُكوَ�  ��ْن  ل� 

�
ا َجَرِة  الش� َهِذِه 

ا َذاقَا  ُهَما ِبُغُروٍر فَلَم� ِّي لَُكَما لَِمَن الن�اِصِ��َن (21) فََدل� ن
�
َوقَاَسَمهَُما ا

َجَرَة بََدْت لَهَُما َسْو�ٓتُهَُما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن عَلَْيهَِما ِمْن َوَرِق الَْجن�ِة  الش�
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ن� الش��ْيَطاَن  �
َجَرِة َو��ُقْل لَُكَما ا �هَُما ��لَْم ��نْهَُكَما َعْن ِتْلُكَما الش� َوَ�َداُهَما َرب

لَُكَما عَُدو� ُمِ��ٌن (22) ” ( ا�أعراف ؛ 19 – 22 ).

حواء  و�أم�ا  �ٓدم  �أبو�  و�ل  عز  الله  �أخرج  �أن  العاق�ة  فكانت 
عليهما السالم من ج�ة ال�لد ح�ث ال�لود ا�أبدي الذي ل شقاء 
الموت  ح�ث  الدنيا  �أرض  لى  اإ نصب  ول  تعب  ول  هم  ول  ف�ه 
 .. هو  ل  اإ يعلمها  ل  لحكمة  التعب  وصنوف  الشقاء  �أنواع  وكل 
بل�س الملعون ليكون بالًء  و�أخرج معهما الش�يطان الرج�م ، وهو اإ
بتالًء مس�تمرًا لهما ولذريتهما من بعدهما .. ثم جعل الله عز و�ل  واإ
خ�بار ، ومن ا�ٓخرة دار جزاء وقرار  من الدنيا �أرض بالء ودار اإ
الله عز و�ل الإ�سان الحرية كاملة ليختار ب�ن الحق  .. و�أعطى 
والباطل ، وب�ن ال��ر والشر ، وب�ن المعروف والمنكر .. ثم �كون 
ما  ما �لثواب �أو �لعقاب ، واإ الجزاء يوم الق�امة ( الدار ا�ٓخرة ) اإ

�لجنة �أو �لنار ، ول يظلم ربك �أحدًا.

عداوته  ُيورث  إبليس   : الثالث  المبحث 
لبني آدم إلى ذريته 

عليهما  حواء  و�أم�ا  �ٓدم  �أبو�  اللع�ن  بل�س  اإ عدواة  تتوقف  ولم 
السالم عند هذا ال�د �أيضًا ، بل تعدت ل�شمل ذريتهما من الإ�س 
بل�س  اإ ذرية  لى  اإ المت�أصلة  العدواة  نتقلت هذه  اإ كما   ،  ( ال�شر   )
بل�س اللع�ن من  اللع�ن ليتوارثونها ج�ًال بعد ج�ل ، بعدما طلب اإ
الله عز و�ل ال�لود ح�ى نهاية الزمان ، ح�ث يقول تعالى : ” قَاَل 
اِغرِ�َن  �َك ِمَن الص� ن

�
فَاْهِبطْ ِم�ْهَا فََما �َُكوُن لََك ��ْن تََتَك��َر ِف�هَا فَاْخُرْج ا

الُْمْنَظرِ�َن  ِمَن  �َك  ن
�
ا قَاَل   (14) يُْبَعثُوَن  يَْوِم  لَى 

�
ا ��نِْظْرِني  قَاَل   (13)

ثُم�  الُْمسْ�َتِق�َم (16)  لَهُْم ِصَراَطَك  َ��ْقُعَدن�  ��ْغَويْ�َِ�ي  فَِ�َما  (15) قَاَل 
�هُْم ِمْن بَ�ِْن ��يِْديهِْم َوِمْن َ�لِْفهِْم َوَعْن ��يَْماِنهِْم َوَعْن َشَمائِِلهِْم َوَل  َ�ِٓت�َ�
تَِ�ُد ��ْك�ََرُهْم َشاِكرِ�َن (17) ” ( ا�أعراف ؛ 13 – 17 ) ، ويقول 
�َك ِمَن  ن

�
فَا يُْبَعثُوَن (36) قَاَل  يَْوِم  لَى 

�
ا فَ��نِْظْرِني  تعالى : ” قَاَل َرّبِ 

لَى يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُوِم (38) قَاَل َرّبِ ِبَما ��ْغَويْ�َِ�ي 
�
الُْمْنَظرِ�َن (37) ا

ِم�ْهُُم  ِعَباَدَك  ل� 
�
ا  (39) ��ْجَمِع�َن  َوَ��ْغِويَن�هُْم  اْ��ْرِض  ِفي  لَهُْم  �َن�  ِّ َ��َزي

ن� ِعَباِدي  �
الُْمْ�لَِص�َن (40) قَاَل َهَذا ِصَراٌط عَلَي� ُمسْ�َتِق�ٌم (41) ا

 )  ”  (  42) الَْغاِو�َن  ِمَن  �َبَعَك  ات َمِن  ل� 
�
ا ُسلَْطاٌن  عَلَْيهِْم  لََك  لَ�َْس 

الحجر ؛ 36 – 42 ) ، ويقول تعالى �أيضًا : ” قَاَل َرّبِ فَ��نِْظْرِني 
لَى يَْوِم الَْوْقِت 

�
�َك ِمَن الُْمْنَظرِ�َن (80) ا ن

�
لَى يَْوِم يُْبَعثُوَن (79) قَاَل فَا

�
ا

ل� ِعَباَدَك ِم�ْهُُم 
�
ِتَك َ��ْغِويَن�هُْم ��ْجَمِع�َن (82) ا الَْمْعلُوِم (81) قَاَل فَِ�ِعز�

الُْمْ�لَِص�َن (83) ” ( ص ؛ 79 – 83 ).

ن الش�يطان الرج�م يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث من ذريته  اإ
سرا� ليف�نون الناس ، ف�أعظمهم ف�نة �أد�ه م�ه م�زلة ، ح�ث يقول 
بِْل�َس عَلَى الَْبْحِر ، 

�
ن� َعْرَش ا �

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ا
فَ�َْبَعُث َسَراَ�ُه فَ�َْفِ�ُنوَن الن�اَس ، فَ��ْعَظُمهُْم ِعْنَدُه ��ْعَظُمهُْم ِفْ�نًَة ” )1(. 
بِْل�َس يََضُع َعْرَشُه عَلَى الَْماِء ، ثُم� يَْبَعُث 

�
ن� ا �

وفي رواية �أخرى : ” ا
َسَراَ�ُه ، فَ��ْدَ�ُهْم ِم�ُْه َم�ْزِلًَة ��ْعَظُمهُْم ِفْ�نًَة ، يَِجيُء ��َحُدُهْم فَ�َُقوُل : 
فََعلُْت َكَذا َوَكَذا ، فَ�َُقوُل : َما َصنَْعَت َش�ْ�ًا، قَاَل : ثُم� يَِجيُء ��َحُدُهْم 
ْقُت بَ�ْ�َُه َوبَ�َْن اْمَر��ِتِه ، قَاَل : فَُ�ْدِنيِه ِم�ُْه  ، فَ�َُقوُل : َما �ََرْكُتُه َح��ى فَر�
، َويَُقوُل : ِنْعَم ��نَْت ” ، قَاَل اْ��ْعَمُش : ��َراُه قَاَل : ” فَ�َلْ�َزُِمُه ” )2(.

المبحث الرابع : رؤية إبليس لبني آدم دون 
أن يروه 

بل�س الملعون – وذريته الملعونة  ن هذا الش�يطان الرج�م – اإ اإ
�أنه �س�تطيع هو  �رونهم ، والمقصود  �ٓدم من ح�ث ل  بني  �رون 
و�أتباعه �أن �روا عورات الإ�سان ويتطلعون على نواقصه وعيوبه ، 
غوائه ، ح�ث يقول تعالى : ” َ�  ف�كونون بذلك �أقدر عليه وعلى اإ
��بََوْ�ُكْم ِمَن الَْجن�ِة ، يَ�ْزُِع  َدَم َل يَْفِ�نَن�ُكُم الش��ْيَطاُن َكَما ��ْخَرَج  َٓ � بَِني 
�ُه �ََراُكْم ُهَو َوقَِ�يلُُه ِمْن َحْ�ُث َل  ن

�
ِتهَِما ، ا َٓ َعْنهَُما ِلَباَسهَُما ِل�ُرِيَهَُما َسْو�

�ِذ�َن َل يُْؤِم�ُوَن ” ( ا�أعراف  �� َجَعلْنَا الش��َياِط�َن ��ْوِلَياَء ِلل
�
�ََرْونَهُْم، ا
.( 27 –

بل�س الملعون لهمة بني �ٓدم ، ف�قول رسول الله  �أما عن تث��ط اإ
ن� الش��ْيَطاَن قََعَد ِلْ�ِن �َٓدَم ِب��ْطُرِقِه )3( ،  �

صلى الله عليه وسلم : ” ا
ْسَالِم ، فََقاَل : �ُْسِلُم َوتََذُر ِدينََك َوِد�َن �َٓ�ئَِك 

�
فََقَعَد لَُه ِبَطرِيِق اْل

 : فََقاَل  الْهِْجَرِة ،  ِبَطرِيِق  لَُه  قََعَد  ثُم�  فَ��ْسلََم ،  فََعَصاُه  ��ِبيَك ،  َو�َٓ�ِء 
�َما َم�َُل الُْمهَاِجِر َكَمثَِل الَْفَرِس ِفي  ن

�
تُهَاِجُر َوتََدُع ��ْرَضَك َوَسَماَءَك ، َوا

َوِل ، فََعَصاُه فَهَاَجَر ، ثُم� قََعَد لَُه ِبَطرِيِق الِْجهَاِد ، فََقاَل : تَُ�اِهُد  الّطِ
َويُْقَسُم   ، الَْمْر��ُة  فَُ�ْنَكُح   ، فَُ�ْق�َُل  فَُ�َقاِتُل  َوالَْماِل،  الن�ْفِس  َجهُْد  فَهَُو 
�َم : ”  �ِه َصل�ى اللُه عَلَْيِه َوَسل الَْماُل، فََعَصاُه فََ�اَهَد ” ، فََقاَل َرُسوُل الل
�ِه َعز� َوَ�ل� ��ْن يُْدِ�لَُه الَْجن�َة ، َوَمْن  فََمْن فََعَل َذِلَك َكاَن َحق�ا عَلَى الل
ْن غَِرَق َكاَن 

�
�ِه َعز� َوَ�ل� ��ْن يُْدِ�لَُه الَْجن�َة ، َوا ُقِ�َل َكاَن َحق�ا عَلَى الل
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